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• it f ι ζ λ τ ά ο ν *  ( Ά θ ή ν α ι )
Χ$ώμα έπιδερμίδος: σιτόχρουν. Μάτια 
καστανά. Μαλλιά: καατανά βκο'ρο. 'Α

νάστημα 1 μ. 66 . ’Ετών 25.

Ό  κ. Maurice de Waleffe,0cm; 
είνε δ οργανώσιχς t 0 Λη ιοψήφι- 
(1βα τή: καλλονή; έν Γαλλίςι ώς 
άντιιτρόσωποο ττκ παςίΛίνής έφη- 
μερίδος «Journal», άπήντησεν είς 
επιστολήν τον αρχισυντάκτου μας 
κ Δ. Γενοβέλλη βχβτι*ή\ πρός 
ιό ύπότή; «Σφαίραο διεϊαγόμε- 
νον Ληιιοψήφισμα τη; καλλονή:. 
δι’ επιστολής του έχούσης κατά 
μετάφρασιν ώ; έΐής :

Παρίαιοι 1)14 ‘ Ιουλίου 1920
« ‘Αξιότιμε Κνοιε Συνάδελφε 

“Ελαβα είς τήν «Jo u r n a l» τήν από 
29ης Μαιου επιστολήν αας.

Ή  « Jo u r n a l» ώργάνωοε ποάγμα- 
*  μέγα δημοψήφισμα καλλονής, ή δε 
b* τούτον άναδειχθεισα Β&σίλισαα 
Ρεκλεγεϊοα υπό τών εκλογέων τών κι- 
νηματογοάφων είς τας 49 περιφέρει
α ς  τής Γαλλίας), Οα προ'κληθή περί 
τα μέσα τοΰ πηοαεχοΰς ’ Ιανοναοίον 
είςτήν Cdte d ’A zur—Νίκαια—νπό 
τής δημοτικής αργής τής πόλεως.

Ή  πάΐις τής Νίκαιας προτίθεται 
να δεξιωθή φιλοφρΑχως και να φι· 
λοξενήοη έπ! όκτώ ή μέρας τήν ώραι- 
οτέοαν γυναίκα έκάστης χώρας τοΰ 
κόσμον, και ή ώραιοτέρα γυναίκα τής 
‘Ελλάδος μετά χαράς, φυσικά, θάγί· 
Vfl δεχτή είς το διαγώνισμα τοΰτο τής 
καλλονής. Δ ι’ ίλαςτχς συναφείς λε- 
πτομερείας τό καλλίτερον θά ήτο νά 
έλαμβάνατε τον κόπον να γράψετε 
άπ"ευθείας πρός τόν κ. Santiagqi 
πρόεδρον τής Ένώαεως τών Συνδι
κάτων τής Cdte d ’A zur, 3 3 , ru e  ’ 
tie Γ I lot H des Postes είς Νίκαιαν 
καί πρός τόν κ R oy, διευθυντήν τής 
δημοτικήί λέσχης τής Νίκαιας, 20, 
boulevard Poissoniere, εις Παοι- 
σίους. Οί δύο ουτοι κύριοι θά οάς 
παράσχουν Βίας τάς άπαραιτήτους 
π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς .

*Α.τό μέρους της ή *Jo u r n a l*, 
έάν εύαοεστηϋήτε να μοΰ *ποστεί- 
λ.°τε X πτομει είας έπ'ιτοΟ δημοψη
φίσματος αες, τών υποψ η φ ίω ν καί 
ιής άναδειχθησομένι,ίΐβααιλίοσης,θά 
ϋεωρήση καθήκον της V ’άφιερώστ) 
άοθρον πολύ συμπαθητικόν.

' Δεχθήτε,κνριε Άρχισυντάκτα, τήν 
διαβεβαίωσιν τής διαιεκριμμένης ιιου 
νπολήψεας. M aurice de W ale ffe».
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• Μ ενεξές* (Ά θή ν α ι)
Χρώμα έπιδει μίδος : έλαφρώς μελα- 
χροινόν. Μάτια: μαΰρα. Μαλλιά: κα
στανά. Άνάοτημα 1 μ. 64. Έτών 18.

έ γγρ α φ ο ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησία 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ »
Γ ί ν ο ν τ α ι  δ ε κ τ α ί  κ α ι

α ρ ι θ μ ό ν  φ ύ λ λ ω ν ,  
ν π ό  τ ω ν

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α Ν Τ Ω Ν Ό Σ  Μ.  Γ Υ Ρ Ι Γ Ο Χ

Ε ί ς  τ ή ν  Β '  σ ε λ ί δ α
ή στήλη τής Δ-ίδος Ν Ο ΡΑ Σ

*ΖουμΛβΰλι (Α λεξάνδρεια) 
Χρώμα επιδερμικός : μελαχροινόν. Μά- 
tut: καστανά. Μαλλιά : καστανόμαυρα. 

Ά>όστ*ιμα 1 μ. 68 . 'Ετών 24.

  _

'4) ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (4)
Έ κ  τών δημοοιευθεισών εις ιό ύπ’άρ. 8 1  φύλ- 
iov τής «.Σφαίρας* προτιμώ τήν νπό τό ψευδώ

νυμον ......................

ΓόπΟί διαμονής Υπογραφή
« ’Ανεμώνη (Θεσσαλονίκη) 

Χ;ώμα έπιδερμίδος: λευκορρόδινον. 
Ματια : βαθειό καστανά. Μαλλιά : τό ί 

διο. 'Ανάστημα 1 μ. 50. 'Ετών 18.
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π ρ ό ς  τ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν

ΓΡΑΦΒΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
’Οδός Άγιου Κωνσταντίνον 7.



ΤΟ άΗΙϋΟΨΗΦΙΓΜ* ΤΗΪ ΚίΑΛΠΝΗΤ 

ΑΙ  Ω Ρ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Α Ι  ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
διαβάσατε etc χήν α' σελίδα τήν έπιστο- 

λην εου κ. Μ. de Waleffe -χρός χ1ν κ ·Αρ. 
χισυνξοκεην ; Ηϊ,)στε πώς οΐ ξένοι γνω .ίζουν 
να εκτιμούν και νά τιμιϋν κάθε εν 'ενή ποο- 
σπαθειαν, εσνω καί αν δέν «φορά τήν γ.,',οαν 
των ; Φανταζεσθε ποία τιμή διά τήν ΈλλάΛα 
ναντιπροοωπευθίί καί αύιή διά τή; ώραιο 
τέρας γυναικός εη; είς τάς περίφημους έοο- 
τας τή; Νι-ωια. Καί ποία δοξα δια τήν 
ευτυχή αυτήν Έλλη νίδα ή όποία, ίσότιιιος 
με τος ώραιοτέρας γυναίκα-, όλου τοΰ κό μου 

με-«ασχα f i; τό διεθνές αύτό διαγώνισμα 
τη- καλλονής, _ θα τιμηθ^ ω; βαβίλιισα, τ’ 
ονομα της θα γιν  ̂ παγκόσμιό; γνωστόν, ή 
φωτογραφία της θά κυκλοφορή εί' μυριάδας 
καρτ-ποιιαλ και αναμνη ,τικών άλμπουμ, καί 
θα ευοα  ?εσιν είς τόν παγκόσα.ον τύπον.

- . .uV a π°έπει νά τά λαμβάνουν σοβα-
ρως υπ οψει αι άναγνώστριαι καί οί άνα- 
γνωσιαι ο αν ψηφίζουν, διά νά ψηφίζουν τάς
πραγ .ατικως ώραιοτέρας ^κάστης σειράς, εις 
τροπον ω ηε η εκλεγησομένη β α ;ίλ ισ σ α ' χή- 
χαλλονης ν,, συγκεντρώνω ο λ α  ιά π’βο.ε- 
κ νηματιι, δια να συναγωνισΟή έπιτυχώς μέ 
τας ωραίο έοας γυνοΐκας Λλου τοϋ κόσμου. 
Κ αι πρεπ ει ακόμη νά προτρέπουν όλους τούς 
φίλους και τας φίλας των νά ψηφίζουν δια 
να συγχεντρωσυ ή βασίλισσα δπ,νχό δυνατόν 
περισσοτερας ψήφου καί νά έχ 0  μ ε » 1 έαυτής 
οταν θα μεταβώ είς Νίκαιαν τό κύρος τής 
Πανελλήνιου έκλογής. 1

ληφίνο υπο την πραγματικήν του μορ,ήν: 
Elve ζη 'ηαα εθνική; φ.λοτιμίας. Κάθε Έλ- 
ληνις η οποία εΐνε πραγματική καλλονή, έχει 
υποχρεωσιν να μοϋ σ-είλΰ τήν φο,τογραφίαν 
της, (επίτηδες παρατείνω άκόμη τήν -ιροίίε 
σμιαν) είς τροπον ωσ ε̂ γιιομένη; τή έ<λο- 
γης μεταξύ πολλών τελείων καλλονών’νά. έ
t 7  j a n ~a  *  ί η’ τύτος  tfT- ελληνι-
Έ Ϊ ω ,  ·ΦΙ“λ χ  ^  V ανηπρο.Οδευση τήν Λλλαδα εις τό 1

Πολυ φοβούμαι όμως μήπω? παρέλκόυν αΓ 
προτροπατ μου αυταί, διοει οί άναγνώσεαι
Ϊοββ«η1ο7  μ;1ν° 1 Τ(0ν χήν μεγάλην σηαασίαν του δημοψηφίσματος ,ιας καί σπεύδουν μέ 
προθυμίαν κι εν&ουσιασ.ιόν νά δώσουν τήν
ψήφον των. ·Από χής έ,δόαεως της «Σφαί 
ρας» ουδέποτε άλλοτε τό καθημερινόν χ α , Ι  
δρομεΐον τη υπήοξεν ο,ον «ατά τήν περίο
δον_ αυτήν ογκώδες. Όλαι καί δλτι όσοι μοΰ 
στελλουν ψηφοδβλτ10ν θεωρούν καθήκον των 
να μου προσθέσουν καί δύο συγχαρητηρίοΰ- 
λεξεις, να τονκτουν ενα σύντομον ύμνον πρός 
τας δημοσιευομενας καλλονας, νά μοϋ έκδ* 
λωσουν δια παντός τρόπου τό ένδιοφέοον των 
χ α ι τον ενθοιιοιασμον των. Έπί 24 ώοας έ-
Ι Τ τΖ 7 ^ 1 ν ς· μ°® Υρίίφεΐ δ κ Ν· Ko>aw-κη, απο την Σμύρνην, την «ϊφαΐραν» £ίς χά 
χέρια του απορώ·· ποίαν έξ όλων τών δηαο- 
Οιετομένων καλλονών νά Τό ϊδιο μοΰ
γροφο,ν πολλοί έκ τών όποιων άλλοι .έτρό 
μαξαν» να διαλεξο,·ν τήν ώραι0χέ<&ν ά,?οι 
ερριψαν κλήρον μή άπο, ααίζονχ^ά διαλέ
ξουν μ αν δ,α να μή άδι< ήσουν τάς άλ“ «ς 
και άλλοι ηγορασαν δυο και τρία χαί τέσσερα 
φύλλα της «Σφαίρας» δια νά τάς ψη ρίσουν 
ολας και να ..τι* αδικήσουν καμμίαν έκ τών 

. «υ.ΐίροχων αυτών Καρνα^δων, όπως τ ο ς  άπο- 
χολει ο κ- I Σταύρου. Τό ϊδιο §καμαν *„ί 
οσοι ήθελαν μεν να μή χαλάσουν ιήν «Σφαί
ραν» δια τη; αποκοπή; to , ψι]φ ,δελτίου ftgv 
αντεσχον ομως κοί είς ,όν πε,ρασα^ν νά μή 
ψηφίΟουν. H/cpanav ^  Δ ό ^
σιυχως με το ψηφοδέλτιον δέν μίΧΟ,εΙ νά 
γΐΛΉ τίποιε αλλο παρα νά άποκό,τ^αι κα!

ο , ,Τ  ^ 0at8A>eCUt' “ύ'Π εΐνε ή άπάντη “ς μου εις όλους οσοι μο γρηφ. υν έ τ’ <·ύ ού
Δυο ομως ψήφοι εις ένα ψ,,φαδίληον ό/ι κ'
Α. Γεωρ- rjioi λε. Krt«e ψηφοδέλτιον είιε μία 
ψητρος. Η κυκ/οφορία τη: «Σραίρας» εΐ ε 
παγια κ. Κοραιζι η. ώατε να μήν ύπορνη 
φοβος Από .ην Κ.ζάνη κ.·1. ΙΙ,αγχο. *Η 
προθεσμία δεν εληϊε κ. Μ Πα,αβ Ή  ibn

s n c A »  *  Xη  Λ -'ς Ν0·*α

ΝΑ M E  O l’ MA.SA.I
, Ν“ ·»μΛ*«ι σαν ή ροδόχουση ή Αύ’/ή
*Ηλι«*1 Ν* π?λ“τια_ τ,1? οϊο» «χτιδομόλλη ϊ ', Να με θνμασαι σάν ή νύχτα ή σκο 
τεινη από μπρος σου περνάει σκυμμένη καί 
σέρνυ,ντας χίλιοι ς ϊσκιονς.

Νά μέ θυμάσαι σον τό κορμάκι σου τ’ α
παλό π αναταράζουν χίλιες σκεψε ή νινι-,ές.
^  μβ θυαασαι.και σάν ή Μ ϊοα μου ή σ*λη 
ρη από σενα, αγαπη ιενη, μέ χωρίσΏ Κα, 
τοτβ ακόμα μια φωνή άπ' τά βαθη τών δα- 
οιον γλυκα^λυκο θα σού Ηη  : Θυ ή ο·. .
( * κ · Teovxttns) A l f r e d  de Mueeet

T a  b p a b e t s e n t a  ε ρ γ α

A  A  Α  Γ  Η  Ο ί Γ Ο Μ Λ Χ Θ δ
Όπως κάθε κύριος σεβόμενος τόν έαυτόν 

του, Ρπήγα κι εγω πρό δε*οπένΐΕ ήαερών οι-ην 
Αιδηψό να ^κουρασθώ άπό τού; κόπους τή. 
καθημερινής βιοπάλης καί νά ανακτήσω δυ- 
νααεις με τήν λουτροθεραπείαν. Άν μ' έρω· 
τα ε ?ιώς τά βπέρασα έκεΐ στήν Αιδηψό, καλά. 
ευ/.αρισιω Καί αν μ' β^ωτάιβ ιιώ; κι' έ.τέ- 
στρεψα τοσο γρήγορα ένώ τώρα οκοιβώς εΐνε 
η έποχη των λουερών, θά σας κάμω τή χάρι 
να σας τό ειπώ κι’ αύιό :

Τήν πράηη ήχέρα πού εφθασα Λιήν Αί- 
δηψο, μο/ας άπεβιβάσθην είχα μιά σπανίαν 
ευδιαθεσία. Ο καθαρός άέρας, βλέπετε, ή ά- 
παλλαγη από «ή; σκοτούρες τών υποθέσεων, | 
τό Οαλασσιο ταξειδάκι, όλα αύίά μ* gxavav I 
χάρου ιενον, κι'έπερπαιοϋσα έλαφρός, σφυ· I 
ρίςοντας k u i  στριφογυρίζοντας τό μπαστούνι I 
ανααεσα στα δακιυλά μου. Έξαφνα όμο,ς τό 
μπαστούνι ξεφευ,ει άπό τά δά*τνλά μου καί 
με τη φορα που είχε, τινάζεται ψηλα το ευλο
γημένο και κάνει θρύψαλα Ινα φανάρι τοΰ 
Δήμου, ίκ,ηκα οτι χό φρονιμώτερο πού είχα 
να κάμω, ηταν νά περισιλλέξω τό μτασιου- 
νακι μου και ν’ απομακρυνθώ γρήγορα, όταν 
ένας χωροφύλακας μ' έσταμάτησε.

,^ σί:ϊ= είσιε πού σπάσατε τύ φανάρι ; ί 
~ Α. γω ; “πό “π(>όσεξία, ξέρετε...

Δεν λεω ότι τό έκάνατε επίτηδες, γιατί I 
τοτε _ θα σας̂  έπαιρνα μέσα. ’Επειδή ό- 

. μω= η ζημία ε/ινε καί τό φανάρι κοστίζει, 
δοσιε μου τ ο/ομά σαΓ καί τή διεύθυνσί σας ..

τό α αφερω σιόν άστυνόμο κι’ αύτός αύ
ριο θα σας καλειτ| νά πληρώ σ ε ίε  τήν σ£ία 
του φαναριού. ^

Τί νά κάμω ; Ώχολόγη-Ja ότι ονομαζόμουν 
Βελλερεφοντης Γκαφφόπουλος κα! ότι έπρό· 
κειτο να μείνω αιό ξενοδοχείο τών «Τριών 
Αστέρων». Επήοε σηιείωσι καί μ* άφηκε 

έλευθερον να εξακολουθήσω τίν δρόμο μου 1
-r ^ αεν,ον ξενοδοχείον. Καθώς όμως εβαόιζα εσκεπυομουν :

^ώΤα εΐ3αι άπρόοεκτός,πτωχέ μου Β ϊλΛερεφονιη, καί πρό πάντων
είσαι ανοητος! Ήταν άνάγκη, βρέ κουτέ, νά 
δωαυς τό αληθινό ον<.μα σου καί τή διεύ-
θυνσι σου στόν χωβοφύλακα, άφοϋ κανείς 
δέν σέ ξερει έδώ ; *
.« ί ΐΕ ! υ^ 9 η ί(α  ° ? ω ς  ° 11 ι ί 1ν σ Γ ιΥ μ ή ν  ποΰ ά- πεβιβαςομουν ευρήκα στήν προκυμαία τόν 
? ι« IWWWMOV Αρταξέρίην Χρεα.στόπουλον, 
ο οτοιος εκείνην την σειγμην επεβιβάζντο γιά 
vu φυγΏ απο την ί̂δηψον. Μία έχεί-,ουσα ύ- 
ποθεοις του, καθώς μοΰ είπε, τόν ήναγκαζε 
να διάκοψρ είς τό μέσον τά λουτρά του καί 
να επίατρε ψβ είςιας Αθήνας.

i-υμπ ωσιςνά ε,ω μιά κάρτα του είς τό πορ- 
τοφολι μου χ ,ι μέ τήν βοήθειαν αύ,ής άμέ- 
οω̂  κατεστρωσα το σχέδιον μου :

BfPaia- 8σ*έφθη*α. τό καλλίτερο ήταν 
να δωσω οτον χωροφύλακα ψεύεικο όνομα,
VI* να μην πληρωσω τήν άξία τού φαναριού 
Αφου ομως έκαμα την ά οησία κι’ εόωκα τό 

αληθιιομου διιω ψυχικό στο ξενοδο, είο κι  ̂ ειοι ιό ιδιο xavti.
Ό  τα\ λί-ιπόν έφθαοα στό ξενοδοχείο, εδωκα 

την καρτα του φίλου μου άνΰ τής δική; μου 
Τ /  ?Αξεν“δ.°Χ°« μεχαιέγρυψε στα λίμπρα του 

5 * Αρταξερξην Χρεωοτοπι,υΛον»
Κι εκείνο το βράδυ -κοιμήθηκα μέ ήιυχο 

κεΦαλι οτι ηταν αΊυναχο να μέ ά να καλύψου ν 
με τό ιί ευτικο ονομα ποΰ εδωκα: — "Ac πάνε 
να γνρευουνε τόν Άρτοξ,ρξ,,, είπα μέσα μου
ν: τους πληρο)σ;. τό φανάρι Β βαια, τί άξιά
έχουν τα τζάμια εν ς φαναριού; "Ενα είκοσι- 
πενχαρικο τό πολύ Άλλα γιατί ; Σιή οηαε- 
ρινοι π^ρίατασι ε α είκ >σι,χενιάρι/.ο εΐιε κα ι.

1 ο προ» ομας αγρία /.χυπή«ατα στήν πόρτα 
του δωματίου μου μ’ έξυ-τνησαν. Ντύθηκα 
οπω -οπως, άνοιξα τήν πόρτα κι’ ιίδα ε αν 
χωυοφιι ,1Χα νο παρ,,υ. ιάζετοι μπροοτά μου.

Ισθε ο κ ^ρκιξέρξης Χρεωστόπουλος ;
— Ναι. τού απαντώ. ’
— Κ ί«6 ε τ<ν χοπο νά μέ ακολουθήσετε στήν αστυνομία
— Τι τροχρ,, ; έ <κί-Β0ηκα μ£ ,α  μ0υ< Μήπως

δ' 1 ®δ<υκα ψ'ΰεικο όνομα ;
, .«Γ α Ύησα νά μα <·ω τήν πικρ ι ά-
Αηθίΐα. Otav παροισιάσθηκα μπροοτα στόν 
aorwouo. μ’ έ κ ύ :.π ί6 μ ' Ινα β,.έαμα περι- 
φρονησεως κα· μ .ν έγρύλλιοε : -  Ά ,  καλώς
τό α ι*α ρα κο!.., Έ  ύ είσαι πού τώ -κα σε. άπό 
τό ξενοδοχείον τοΰ Μαύρου Γάτου» χωρίς νο 
πληρωσυς τής έκατόν πε,ήντα δραχαές πού 
χρωσ οισες ; Λ' b

— Χρωστώ έγώ εκατόν π νήντα δρπ·/αές 
στό ξεν. δοχείο τοϋ «Μαύρου Γάτου» ! euoVo- 
μουριοα ε.ω κον°ς ίδρώς μέ είχε κόψει.
•Α ί ·  t £  ’ μ ι ί , ,ν  κά'·υς τόν κου ο̂, κύιιεΑρτοξερ,η Χο»ωατοπουλε. Έκάθησες στό ξε
νοδοχείο ίου «Μαύρου Γάτου» δεκαπέντε μέ- 
ρες χωρίς να πλήρωσή πεντάρα. Κι’ ένόμι-

V Τ6 χρονικόν τής χαρίίας

ΜΠ Ο Ϋ  Κ Ο Τ Α Ζ  Α Γ Ρ Ι Ο Ν  ^
Αισθάνομαι νά κοκκινίζω άπό έντροπήν, 

διοιι άνή<ω είς τό άνδρικόν φϋλον, όταν 
σκέπ:ωμαι δτι υπάρχουν άνδρες οί ότοίοι 
εκμεναλλευονιαι τήν αδυναμίαν xo»v xo îcoico/ 
δια τόν γάμον, καί τά παραπλανούν μέ άπα- 
τηλας υποσχέσεις, τά καταστρέφουν  ̂δια vn τά 
εγκαιαλειψουν έπειτα ράκη ή ηκά, ναυάγια 
αξιολύπητα £_τής ζωής, προωρισμίνα νά κατα
λήγουν είς τόν λιμένα τής ατιμίας.

Οσας παραστρατισμένος γυναίκας αυνήν- 
τησα είς τόν βίον μου, όλαι μέ τό ίδιον μο- 
τιβο μοΰ έδικαιολόγησαν τό κατάντήαά ίων: 
,® _ ‘ πρώτος» ήτο ό αιώνιος «κάποιος» ό 
οποίος τάς έξβπάτησβ μέ τό δόλωμα τοΰ βτε- 
φανιοΰ, τός διέφθειρε, τάς έγκατέλειψε, καί 
αποδιωγμενες από τά σπίτια των, πεςιφρονη- 
μέ^ες από τήν κοινωνίαν, έξέπεβαν.

Οι̂  «κάποιοι» αύτοί δέν είνε άνδρες, δχι I 
Δεν εχονν τίποτε τό κοινόν μέ τούς άνδρας, 
διότι εΐνε υπερτάτη άνανδρία ν’ άφαιρή κά
νεις μέ ψευδείς υποσχέσεις άπό ένα κορίτσι 
C0 καύΑημα τής άγνότητός του, χωρίς νά Ιχη 
σκοπόν νά τό κάμω σύζυγόν του. Καί έκιός 
τουιου είνε η κυνικωτερα τών ομολογιών δτι 
οί κύριοι αυτοί είνε ανίκανοι νά προσελκύ- 
σουν μίαν γυναίκα̂  ή όποία δέν έχει αξιώσει; 
γάμου, καί δι’ αύτό αναγκάζονται νά προσ- 

I φευγουν είς έξαπαιήσεις διά να ικανοποιήσουν 
I τος ανδρικάς των 6pucf Καί αΰτό φυσικά βέν 
I εινε καθολου κολακευτικόν διά. τον άνδρικόν 

των έγωισμόν.
Δέν ομιλώ δι’ εκείνους οί οποίοι, σχετιζό- 

μέι°ι ες άγαθής προθέσεως μέ μίαν δεσποι- 
νιδα, απομακρύνονται αύτής άργότερα, διότι . 
βλέπουν οτι δέν είνε ή γυναίκα τήν όποίαν 
ω,ειρεύθησαν ώς σύζυγόν των, διότι σύν τφ 
χρο>φ ανακαλύπτουν είς αύτός έλαττώματα, 
τα οποϊα_ δέν άντελήφθησαν ,εύθύς έξ άρχής.

I Οχι ! Αυτοί κάμουν πολύ καλά ν' άπομακρύ ·
I νωνται, διότι ή ύπό τοιούτους δρους καί μέ 

ασυμφωνίαν χαρακτήρων βυμβ.'ωσις εΙ*ε άφό- 
I ρητος̂  καί καθιστά αμφοτέρους τούς συζίίγονς 
I ατυχείς Αλλ’ ίιύτοί, έπειδή άκριβώς άγονται 
I ε , αγαθής προθέσεωί, σέβονται τά κορίτσια 

και δι ν ζητούν τίποτε άπ’ αύτά, οΰιε τά 
πσραπλανοΰν.

I . Πρόκειται δια τούς άλλους έκείνους οί 
οποίοι κατ’ ούδένα τρόπον έχουν άπόφασιν νά 

j συζβυχθυΰν, άλλά πη/αίνουν ατλώς διά νά 
I ο ΐ ® ’,'’ ποίξοιν, ν’ απολαύσουν, νά 
I βυθίσουν είς τήν δυστυχίαν μίανάθώαν ίίταρ- 
I ξιν και ν' άπέλΟουν κατόπιν, χωρίς νά τ< ύς 
I τυπιω ναθόλου ή σ ;νείδησις, τούς ά>αισθή- 
I τους ι Απορώ 6e πΰς πολλά άίυχή κορίτσια 

πίπτουν θύχιιτα τών κυρίων αύτών, διδ_>υν 
πιστιν είς τούς λόγους των καί παρ' όλην τήν 

j γυναικείαν των διαίσθησιν δέν τούς άντιλαμ- 
I βανονται εγκαίρως διά νά τούς άπολακτίσουν 

κακήν κακώς. Άν β ιυκαλίζονται μέ .τήν έλ*
I πιόα να τούς «μπλέξουν», τά συμβουλεύω νά 

ένκαταλειψουν τήν κενήν αύτήν ελπίδα. Διότι 
αυτοί δεν «μτλέ«ονται», ξεύρουν καλά τήν 
απεχθή τέχνην των καί καχορ>ώνουν πάντοιε 

I να̂  Οιαφειι/ουν άχείοακτοι.
Εκείνο μόνον τό ότοίον ήμπορεί νά γίνη 

ενάντιον τών ασυνειδήτων αύτών άπατβώνων, 
εινε ένα α.ριον, άγριώτατον,απ- ϋ οτηζ έκ μέ
ρους ολων τών κοριτσιών. Ούτε νά τούς πλή- 
σιαζουν καθολου, εΰτε νά δέ)ωνται να χοΰς 
ακοιουν, ουτε νά καταδέχωνται νά τούς ατε
νίζουν καν διότι δέν τού, αξίζει.

, Αύ;ή εΐνε ή συμβουλή μου καί θ-V ήμουν 
ευτυχής αν αι προιφιλείς μου άναγ ώαχ,,ιαι 
χήιέλ ;μβα.ον σοβαρδς ύπ’ δψει. ROMEO

σε, πώ; αν ι« 3χαγες άπΛ κεΐ για να πας νά 
μεινης σχο ξενοδοχείο τών «Τριών Αστέρων» 
και να σκασΏς κι’ έκεί κανόνι δέν θά σέ τσα
κώναμε, ε ; Έλα σκάσε τώρα γρήγορα τής 
έκαχόν πενήντα γ,ά νά μή σέ κλείοω στό 
μπονδρουαι. Εμπρός...

Ε ατολαβα δτι έπρόκειτο περί κάποιας άπ' 
της συνηθισμένες μουρνταριές τού φίλου μου 
Αρταξε^ξη, αλλά τι μπορούσα νά κάμω σφοΟ 

ε̂  χα πάρει τ ονομά του, γιά νά γλυτώοω τό 
είκοσιπεντάριχο τού φαναριού ; Έσκαβα τής 
ΙοΟ δρ κι επειδή δέν μού έμεναν άλλα ) ε
πτά να «ξακολουθησω τά λουτρά ποΰ δέν είχα 
προφθασει ν αρχίσω, έπήρα τό πρώτο βα- 
ποια κι εγύρισα. ^

Και γι* αύιό μέ βλεπ*ιε, άψιλος καθώς εί
μαι, να πασχίζω τώρα μήτως καί πάρω τό 
πρώτο βραβείο τής «Σφαίρας». *gva είκοσι- 
πε^χαοικο στη σημερινή περίσχασι λέει κάχιΙ

Αθηναι Τάπης Δ . Χούοογλον
2 .—Κατόπιν τών άνω-έρω ήτο δυ- 

νατόν να μη τοϋ δοθή χό πρώτον βραβείον 
των ευθυμογραφημάτων, ήγουν δρ. 2δ ·,

Τ ο ΰ  ίΧ αχαμίκον ύι/η^οζάζων  
coavoOpyiwv το άνάρνωβμα

Πρέπει νά ξεύρετε δτι ό Χαχαμΐκος, σαν 
άνθρωπος τοϋ κόσμου,πού ή ο. δέν παρέΛειιχε 
νά προσφέρω διάφορα δώρα, όταν τοϋ το έπέ- 
βαλον at κοσμικαί του ϋποχρεοισεις. ”Ε:αι καί 
σιόν γάαον τοϋ συγγενούς του ‘Ισαάκ

—'Ε γ ώ —Ιλεγβ ενας φίλος του—προσέφϊαα 
δώρο σ ι ή  νύ(·η ένα σερβίτσιο φαγηχου αση
μένιο για έξ άιομα.

—Έ/ώ—έλεγε άλλος—ένα σερβίτσιο τσα
γιού γιά δωδε«α άιομα.

—Kui σύ. Χαχαμΐκο ;
-  Έγώ ενα ώjaio σουροτήρι γιά εκατόν δώ

δεκα άτομα I
❖

Άλλοτε πάλι στήν έοοτή μιάς κυρίας τής 
όποιας έκανε κόρτε ό Χαχα·ϊκος ήθελε να 
οτειλω ένα δώρο, λυπώιαν δμως νά δωσο λε 
πιά γιά νά το άνορασω Έ  θυμήθηκε λοιπόν 
δτι κάποεε εί ,ε ένα άνθογυάλι, τό όποιον τοϋ 
είχε σπαοει,είχε φυλάξει όμωςτά κο,ιμάηατου.

— Θα τής σιείλω αύτό έσκέφθη Αύ ιή  θά 
νομίσα δτι τό ανθογυάλι έσπασε στό όρομο 
καθώ, τής τό βπήγαιναν. Κι’ έισι μέ τό άζη- 
μίωτυ έκπληρωνω τήν ύποχυέωσίν μου.

Έδωκε λοιπόν οδηγίας είς τόν υπηρέτην 
του νά τυλίξα καλά τά κομμάτια τοϋ ανθογυα
λιού ο’ ενα δέμα καί νά τό πάω οτή* κυρία.
Ό  άφελής δμως υπηρέτης γιά περισσόίερη 
ασφάλεια έτύλιξε ένα-ένα σέ Ιδιαίτερο χαρεί 
τά κομμάτια τού άνθογυαλιοΰ κι' επειτα τά 
έκαμε δλα μαζί ένα δέμα. ^

Κατόπιν αΰτου ή κυρία ήννόησε τήν βαγα- 
πονιια τού Χαχαμίκου κι' άπό τότε ου ε̂ τού 
ξαναμίλησε. ‘Ο Ά β ραμ ϊχ ος

----------r·^ ----------
Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Τ Ο Υ

Γ I Ο Υ Ν Τ ΕΞ
Ή  έρευνα τοΰ Γιούνιεξ είς τήν οίκίαν τοΰ 

Χόβεϋ δεν άπέβη άκαρπος, διότι είς μίαν βι
βλιοθήκην άνεκάλυψε πολυαρίθμους φακέλ- 
λονς, εν ιός τών όποιων ίιπήοχον τά σχέδια 
όλης χή; παρελθούσης καί χή, μελλού ίης δρά- 
σεως τής Ερεβώδους Συμμορίας, τά όποια 
μετα σατανική; μεγαλοφνΐις είχε κατασιρώσει 
ό άρχηγός της. Χάρις είς αύτα ό Γιοΰντεξ θα 
ήδύνατο νά σώσα τούς δυστυχείς έκείνους οΐ
τινες έπρόκειτο νά πέσουν θύματα τής τρο- 
μεράς συμμορίας. Άλλά δέν έπρόκειτο μόνον 
περί αύτού. Ό Γιοΰντεξ άντελαμβάνετο  ̂ ότι 
άπό τής στιγμή; αύτής ό Χοβεύ θα τού ηνοι- 
γενένα άγριον πόλεμον, ό όποιο, δέν θά έληγε 
παρα μί τήν έξόντωσιν τού ενός έκ τών δύο. 
Καί πράγματι δέν ήιταχήθη. Τήν έπομένην ό 
Χοβεύ βλέπων δτι κατ’ ούδένα άλλον τρόπον 
θά ήύυνατο ν’ άπαλλαγω τού Γιούνιεξ, άπε- 
φάσισε δπως τώ βοήθεια τή; ντ' Άπρεμ^ν εί- 
σέλθω δια νυκτός κρυφίως είς τήν έπαυλιν 
Ζουαγέζ καί θέσω έ/τός αύτής μεγάλην πο
σότητα δυναμίτιδ^ς, διά τή; έκρήξεαις  ̂ τής 
όποιας δχι μόνον ό Γιούντεξ, άλ^ά καί όλη ή 
οίκογένειά’του θ’ άνετινάσσοντο εί; τόν άερα. 
Τούτο πράγματι έπεχείρη ε νά κάμω, άλλ’ ό 
Γιοΰντεξ ή/ρύπνει καί τοΰ έστηιεν ένέδραν. 
Ό  Χόβεϋ άντιληφθείς δτι έπρόκειτο νά πέσω 
είς τας χεΐρας τού τρομερού άνχιπαλου του, 
έπέβη έσπευομένως μετα τής ντ' Απρεμόν είς 
μίαν λέμβον τού Σηκουάνα, ινα άπομακρυνθή 
τής έπαύλεως. Ένφ δμω; το ρεύμα τού πο
ταμού άπεμάκρυνε τήν λέμβον, έν απρόοπτον 
συνέβη: Έπί τής άριστεράς όχθης ό αγαθός 
Κοκαντέν έκυνηγούσβ άγριόπαπιε;· αδέξιος 
δμως καθώς ήτο είς δλα του, αλλού έσκόπβυε 
κ α ί  άλλοΰ έκτυποΰσε’ οΰτω ένώ κατ'έκείνην 
τήν Οτιγμήν έ σκόπευε μίαν άγριόπαπιαν̂  έτι· 
πλέουσαν τού ρεύματος, ή σφαίρα τού όχλου 
του έλαβε διεύθυνσιν πρός τήν λέμβον τών 
δύο κακούργων καί ένεπαγη άχριβώς έντός 
τοϋ κιβωτίου τοΰπεριέχοντος τήν διά τήνάνα- 
τίναξιν τής έπαύλεως τοΰ Γιούνιεξ δυναμί- 
τιδα. 'Είπηκολούθησε τρόμε >ά έκρηξις καί έν 
^οπή όφθαλμού, Χό^εΰ, ντ' Απρεμόν καί λέμ 
βος, άνετινάχθησαν κατά πολυάριθμα τεμάχια 
*1ς τον άερα. Τοιουτοτρόπως χάρις είς την 
άδεξιόιητα τοϋ σφελοΰς Κοκανιέν, ή Ερεβώ
δης Συμμορία στερηθεϊσα τοϋ_ αρχηγού τη. 
καί τής κυριωιερας του συνεργάχιδος; δ ελύθη 
αύτοματως. Ή Γαλλική κοινωνία άπηλλάγη 
άπό τόν έφιάλχην της. Καί ό Γιοΰντεξ, άφοϋ 
ηύ^όγηοε τούς γόμους τοΰ άδελφοΰ του̂  μετά 
■τήν Ροζα.,α.ελαβε τό πραγματικόν του όνομα 
κόμης Ιάκωβος ντέ Τρεμέζ καί έζηιε μέχρι 
βαΟέ-χ, γήρατος έν μ ίοφ  τής άγοπημένης ου 
ζύ/ιΛ) του καί τοϋ προσφιλούς υίοϋ τη;, εύτυ- 
χής καί υπερήφανος διότι τόσας άΟώας ύπάρ 
ξεις έοωσβν άπό τούς όνυχας τή; τρομερωτέ 
ρας καί καταχθονιωτέρας τών ουμμοριών, α 
(Ιό· ποτέ 6 κόσμος.

ΤΕΛΟΣ

Η  Μ Α Γ Ε Ι Α  Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Μ Μ Φ ί Ρ ι Ι Μ  Π , Ι ^ Ι Ε Γ ι ΐ Ι  Μ·’ ΕΝΑ ΜΜΈΜ-
“Ε π ε ξ ή γ η σ ι ς  τ η ς  ί π ι α τ ή μ η ς  τ ο υ  — Ώ 'ά ς  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι .—  z l i ' i ip o g o t  π ο ο φ η τ ε ΐ α ι  ί ο υ . —  Ή  δ ύ ν α μ ι ς  

τ ή ς  υ π ο β ο λ ή ς .—  Ό  ΰ π ν ω ι ι σ μ ό ς  — Π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ά  τ ο ΰ  γ ά μ ο υ — Τ ά  Φ  ύ μ α τ α  τ ώ ν  c p u x ijc o v .

(2 1  n o ?  Μ Ο Υ  g i n E  Τ ΗΝ WIG Ρ & Ν Μ Ο Υ

Μόλι είσήλθα είς τήν κουζίναν μανεεΐον 
μού αει >ιά έ ιιχαρίτως καί κλείνει έ^μη;ικώ, 
τήν πόρταν

Λα ιβανω Αέίιν έαπρός είς ένα σερογγυλό 
τραπέζι. Καθεται άτένιλνεί μον καί έπάνω 
είς μίαν πλακα γριφει με άχαεάσ/ετον ορ
μήν ιιίαν καί την ι*ύ ήν χ ο ν ρ κ ι κ ή ν  λέξιν ά- 
ναριθμήεους φορά .̂ Προσ»αθιΐ νά βιθίσυ 
τό διαπεραστικόν βλέμαατου»ίς τά μαχια μου.

— Παρντόν, τ.̂ υ λέγω, μίαν ιξηγη^ιν : 
είσθε-μάγος ;

— Ό χ ι ,  μού άπαντά έ οί ιως. Μ ιγεία καί 
άλχηαεία καί ϋαύ  ιαεα μυΛεηρι.οδη δέν ύ 
πάρχουν είς τέν <ιίώ α μας Σοαερ >ν μόνον 
ό πνευματισμός, ό έπιβτηαοιικώς έϊη,'ούμε- 
νος καί γενικώς άναγνι·ιριζομενος, υπάρχει.

— Είσθε πιευμαειστής ;
— Ναί. *
— Άλλά έ/ώ δέν ήλθα γιά νά μέ ύτνω- 

τίσετε .Μόνον πνευμαεισιής είσθε ;
- Καί νοομάνιης ψυχ >λόγος.
- Τό προειμώ αύτο, είνε όλιγοιτερον πε- 

ρίπλοκον. Μπορώ νά έκτιμήσω τήν τέχνην 
σας αύεήν ;

— Ευχαρίστως. Τ' όνομά σας ;
— Δηαοσθένης.
— Ποιόν μήνα έ γεννηθήκατε, κύριε Δημο

σθένη ;
— Γόν Αΰ/ουστον... (καί παρ’ όλίγον νά 

προσθέσω το Μηερούσειον : «ποΰεινε πα 
χειές ή μνΐγ^ς»).

Ήρχισε πάλιν νά γράφ  ̂ τήν Τουρκική' 
λέξιν του, μέ προσέβ'εψε κατάμματα καί μού 
είπε :

— Έσεΐς. κύριε Δημοσθένη, ή καλή σας 
ήμέρα εΐνε ή Δευτέρα.

Δέν είμαι τσαγγάρη;, ότιωίδήτοτε δέν μοΰ 
έκόστιζε είποχε να τον πιατεύσω. Καί ό κυρ 
Άναστάιης μέ τό τουπέ όλων τών άξίων τοϋ 
ονόματος των μάγων, εξακολουθεί :

— Έσεΐς, κύριε Δημοσθένη, είσθε δημιούρ
γημα τού έαυτού σας. Ε1>θε λιγάκι νευρικός, 
θυμώνετε, άλλά καταπίνετε μέσα σας τόν 
θυμόν, γιατί είσθε καλός κατά βάθος.

— Αύεήν τήν Ιδέαν έχει κάθε άνθρωπος 
διά τόν εαυτόν του,σκέπτομαι. Ώρισμένως ό 
Μάγος μου εΐνε ποΛ,ύ έξυπνος άυθρωπος διά 
νά ξεύρα νά πλήτιω τόσοεεύαισθήτουςχορδάς.

— Στην οίκο^ενειά σ.ις είσ >ε πέντε ά'ομα.
— Παρντόν!.. τέσσερα θέλετε νά είπήεε...
— Όχι, πέντε 1 έπιμένει.
'ΥπεΛ,ογιζε καί την υπηρέτριαν πρός σνμ-

πλήρωσιν τού αριθμού. Καί ή μαντική του 
δύναμις τρέπεται προς τό αείποτε φλέγον γυ
ναικείο ν ζήτημα.

— 'Εσάς, κύριε Δημοσθένη, πολλές γυναί
κες σά; κυνηγούν.

— Μέ κολακεύετε ! έψιθύρισα, διότι ή αν
δρική μου φιλαυτία δέν μού έπέτρεπε νά δια 
ψεύσω κατηγορηματικό); τήν άνυπόστατοι 
ταύτην πληροφορίαν.

— Όχι, δεν σά; κολακεύω, αΰίό εΐνε ή 
άλήθεια. Έσεΐς όμως έχετε μεγάλη καρδιά.

— Όστε να τέ;, χωρή όλες μέσα ;
— Όχι, δέν θέλω να είπώ αύτό.. ή καρδιά 

σας είνε πισεή καί μένετε πιστός σ' αύτήν 
πού έχετε τώρα.

Τί θαυμάσιος Μάγος θεέ μου! νά μοΰ χα 
ρίζθ τοσον ά ρειδώ, γυναίκας τήν στιγμήν 
πού καμμία δέν γυρίζει να μέ κυττάξω !

Άλλα δέν άρκεΐ μονον αύτό.
— Καί τό μέλλον σας θά εΐνε καλλίτερον 

άπό τό παρόν σας, εξακολουθεί. Σέ δύο χρό
νια τό πολύ θά παντρευθήιε μιά κοπέλλα μέ 
πολύ μεγάλη προίκα.

— Τί μοϋ λέτε 1 Σαν πόοη θά εΐνε ή προϊ<α;
— Δεν μπορώ νά όρίσω τό πο)όν, ά” '4 

πάντως θα εί.ε πολύ με/ολη.
Έεριψα τας χεΐρας μου από χαράν, έλαβα 

τήν μεγαλοπρεπή οτάσιν τοΰ πωλοΰντος τοΐ 
μεερη'.υΐς έπι τή προόψει τή; μελλούση; μου 
αύτή; ευδαιμονίας ĉai απετόλμησα την ερώ- 
τησιν :

— Δέν μοϋ λέτε; είσθε μάγος—τοϋ είχα — 
έ,τομένως έχετε καποιαν δύναμιν στα χέρια 
σας. Δέν μού κάνετε τήν χάριν νά τά κατα 
φερειε νά παρω τήν προίκα χωρίς τήν νύμφην;

Έμειδιασεν έλαψρώς καί μου ΰπέδειξεν ότι 
•ά χί)ήϊ*α °έν έχει καμμίαν άξίαν έν τφ μα- 
ταιφ τού φ κοσ^φ «άνευ τήν·γυναΐκα» Το φι- 
λοαοψικον του επιχείρημα μέ κατέπεισβ καί 
απέσυρα τήν άξίωσιν μου.

— Ά λλω ; τβ, μοΰ προσέβεόε, tw ja  κοντά 
θά πάρετε λεπτά·

— Πράγματι, το Σ ιββαευν θα π ιρω τό ί)δο- 
μα^ιάικο άχό τήν «5)φ ιΐιαν», επιβεβαίωσα, 
καί ή έπαλήθευσις τής προρρή ίεώς του τόν 
τόν έκααε να λαμψ  ̂ άπό χαράν.
— Π ώς Ιργάζεται

'Αλλ' ή χωμωόία παρετείνετο υπέρ τό δέον 
διόχι ώ, εϋνόηεον ή έπισκεψ ς μου όεν ήχο διά 
ν. μαιΐω τήν μοίραν μου, τήν όποίαν εφρόν- 
τισαν να  μού δ3ιςουν τά πράγματα. Έκεΐνο 
πού ήίίελα ήεο νά μοΰ έξη,/ήαη κατά πυΐον 
τροπ·ν κατορθώνει νά μο̂ - εύα κυί νά προ
βλέπω τό μέλλον. Τόν ή >ώτησα όθεν καταλ- 
λή/utt. καί Λέν έδυσκΟ'.εύ>η νά μοΰ όώσο δλαϊ 
τ·ιςζι,τΐ|θείσας «ξηγηοεις. Όφειλω-δε να όμο- 
λο/ηοω ότι μοΰ ώμιλησε πολύ λογικά καί 
μετα πεισχικόεηχος.

- "Οσον οιά νήν νοομοντβίαν—ήρχισε—σάς 
είπα δ ι σ ηοι£ετ ιι εί; μίαν ίκανόνηεα χήν 
όποίαν έχω να ψυχολογώ τόν άνθρωπον πού 
βρίσκεται ίπέναντι μ,ου. Αύτό είνε φυσκώτα- 
τον πνά’αα καί ό ι πολύ δύσκολον δι’ ενα 
πού προσέ ει είς τήν έκφρασιν τών ματιών, 
εί. τάς κινή ιεις καί τά λόγια χού ψΛχολογου- 
μένου. Αλλα μαζί μέ τήν ί»ανόεηεα αύτήν 
συνδιιάζω καί τό ζώ ιιον εοΰ άνθρώ ι ο ί ,  διότι 
κ ιθε άνάριυπος έ/.ει τό ζώδιον του Γι’ αύτό 
οτήν αρχή σά ρώεησα π»τε έ,εννήθηεε. Έγώ 
δέ καί όσοι ά «χολούντ ιι εί; την ά ιτρολο ηαν 
ξεύρουν ότι ό άνθρωπος, άναλό/ως τού ζω
δίου είς τό όποιον άνήίει, έχει ώ ιισμένα έλατ- 
χώααεα καί ώ ιισμένα προτερήματα Έχει 
έξακριβωθή πλέον αύ;ό καί πολύ σπανίως πσ- 
ςατηροϋνται άσυνέπειαι. Άν θέλετε μάλισεα 
θά σάς είιτώ καί μερικά προγνωσ ικά, με.Ί- 
κούς κανόνας σεηριζομένους έπι τού ζωοίου 
τού άνθρώπου, οί όπυΐοι πάντοτε σχεδόν επα
ληθεύουν.

— Πολύ ευχαρίστως., νά μούείτήτε, άπήν- 
ησα.

Καί μού είπε μερικά προγνωστικά διά τό 
ζήτημα τοΰ γάμου. >

Π ρογνω στικά διά  τδν γάμον
Ίοού αύτά.
Αί γεννηθεϊσαι κατά μή̂ α Αύγουστον, κατ’ 

άναλο/ιαν 70 ο)ο υπανδρεύονται είς ήλικίαν 
20—24 έτών καί πίντοτε ό οικογενειακό; των 
βίος εΐνε ευτυχής.

Αί γεννηθοΐσαι τόν ’Οκτώβριον, παίρνουν 
συνή Ιως άνύρας νευρασθβνεΰ, όξυθύμους καί 
ώς εκ τούτου υποφέρουν πολλές πίκρες

Αί γεννηθεϊσαι τόν Νοέμβριον, παίρνουν 
ά'δρα; κιλού χαρακτηρός, οί όποιοι έχουν 
τοϋτο τό Ιδιαίτερον γνώρισμα: ότι ώς εκ τής 
έργαοίας των εΐ/ε «ταξβιδιαρηδες». Λείπουν 
συχνά ι-ίς τ« ταξείδια.

Αί γεννηθεϊσαι τόν Δεκέμβριον κατ' άναλο- 
γίαν 30 ο)ο χωρίζονν άπό τόν πρώτον άνδρα 
των καί έρχονεαι είς δεύ ερον γαιιον,

Ο ΠΤΜ
Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : — Συνέχεια προγτω- 

στ.κων διά τόν γάμον.-- ΤΙ εΐνε ό πνευματισμός.
— Τι έχει κατορθώνει δ ά τής νποβοΐής.

Ε  Π I Σ  Τ  Η Μ Ο Ν Ι Κ  Α Ν Ε Α

£ i V  Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΙΚ Ο Ν  ΘΑΥΜΑ
Γαλλική εφημερί; χαρακτηρίζει ώς χειρουρ

γικόν θαύμα ιην έκ καταρρακτου έπιτυχή */- 
χείρησιν, ήν ύπέστη εί; ήλικίρν 93 έτών ή 
τελευταίως άκοθανοΰσα αύ:οκ>άτειρα Εύ,ε- 
via. Ή  έγχείρησι: λέγει ή έν λόγφ έφημερίς, 
επέτυχε τελείως κιί ή Αύτοκράτείρα ήιύνατο 
νά ταξιδεύω καί νά άναγινώσκί) έφημερίοας 
καί άπέθανε βλέπουσα.

Ανάλογα όμως πρός τά ανωτέρω, χειρουρ
γικά ϋαύματα κατά πολλού; βαθμούς άνωτε- 
ρα, έχει να παρουσιάσβ καί ή Ελληνική Έπι- 
στήιιη, μέ μννην τήν όιαφορ ιν, ότι τα πι>ό- 
σωπα έτι τών όποιων έθάυματούργηιε δέν 
ήσαν αύτοκοατορικι διά νά δημιουρ/ηυή καί 
έοώ ουνατότερος ό θόρυβος.

Είς τήν Κλινική/ τοϋ Όφθαλμολόγου κ. 
Σπήγιου Χαραμή έ/ένοντο τελευταίως τρεις 
όμοιας φύ^ω, επιτυχείς έγχειρήσεις. Είς ιήν 
κ Βέογη, είί τόν 'Ηγούμενον Αμβρόσιον καί 
είς χήν γραίαν Μόσχη, ηλικίας άπό 83  —95  
έεών, τυφλού; δέ έκ καταρράκσου άπύ 8 —Ι ί  
έτών. Το γεγο/ός τούεο, ώς καί^πλεϊ)τα 
όμοιας φύσεως τοιαύτα, μιρ^υροίσι δτι καί ή 
Ελλάς έχει έτιστήιονα;, έφαμίλλους μέ τούς 
έξέχοντα, ξένους, πρύς τούς όπο.ους μετ’ ά- 
πολύεου εμπιστοσύνη; πρέπει νά καταφεΰγω- 
σ\\ οί πάσχοντες·
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Α Π Ο  Τ Α  B P A B E V S E  Ν Τ Α  Δ Ή Γ Η Μ * Τ Α

M E i e y a i  τ ρ ε λ λ ό ς

Κατά χό έιος χίλια οκτακόσια είκοσι εννιά 
δβκαπέντε νέοι εύ,ενεΐς χής Φλορένιζας άπε- 
φαοιοαν νά γλενχήοουν εκκεντρικά.Το γλένχι 
αύτό, ποϋ έμεινεν άνισχόρηχο οτά χρονικά 
τής έποχής, έλαβε χώραν στή μεγάλην .αί
θουσα τοϋ παλατιού τού Φεραλνχο Φ λασ κί,  
τοϋ ξακουσμένου Βενετσανου άρχοντα, πού 
τόν ώνόμαζαν «άνθος τής εύ/β,ειας» και 
«Παιδί τών Χαρίτων», για τά πολλά του καί 
τ'απαράμιλλα προτερήματα. Την ποικιλία 
τοϋ γλεντιού Οά συμπληρωνεν, ’ ώς πηγή εύ- 
θυμια., ή παροιοία ένος τρελλού γνωσιοΰ 
τόιε στή Φλωρεντία, πού Ιχαοε τό μναλό του 
ψάχνοντας τους παλιού, παπύρους, τυλιγμέ
νους μέ τή σκό.η τών αΙώνων καί χαμένους 
όναμεσα στά μονοπάτια τών παλιών καιρών.

Όταν έμπήιων οί «συνδαιτυμόνες» στήν 
αίθουσα του συμποσίου, άκολουυούμενοι άπό 
ίσοριθμες μ’ αυτούς άρχόνιισσες, ανάμεσα 
στις όποιες έσπινθήριζεν ή ομορφιά τής 
Λορας Βεράλνιη, τού λαμπρού αστεριού τών 
αρχοντικών συγκεντρώσεων— τό μεγάλο παμ
πάλαιο ρολόι τοϋ ;οι^ου, πού ήιαν κατά τό 
βοριά, έόειχνε μέ τού, μεγάλους άτσάλινους 
δείχτές του τά μεσάνυχτά καί δώδεκα βρα
χνές χτυπιές άνχηχησαν σιή σιωπή, πού βα
σίλευε γύρω. Μέσα στήν αίϋουαα—ντυμέ>η 
μέ μεγαΛ.ους βενεισαιικους καθρέφχες καί 
πλημμυρισμένη από χίλιες λυχνίες, ολες σβυ- 
οτέ,—σαν εβενος ήταν τό σκοιαόι καταμαυρο 
καί γυαλιστερό κι" ή σιωπή τόσο βαθιά, πού 
άκούγονταν κι’ οΐ άνασες τών συμποσιαστών. 
Τό δάπεδο κάτω ήταν γεμάτο άπό βαριά χα
λιά, τόν αέρα έμύρωναν παραξενα καί ήόυ- 
παθή άρώμαια, φερμένα άπο τα βαθη τής 
’Ανατολής κι' άλλόκοια άνθη έφυλλορόουν 
άργά-άργά,οέ άνιοτορηιην εαρινή βροχή,βλα- 
στημένα οτίς άποκρυφες γωνίες τής αΙ»υύοη;.

Οί εύγενείς κι' οί άρχοντισσες έπήραν θεσι 
γύρω άπο τό τεράστιο τραπέζι, σκαλισμένο 
καί στολισμένο μέ επιμέλειαν άπό όιάοημους 
κινέζους τεχνίτες. Στή μεση τους ό τρελλός 
αμίλητος, σοραρος, με ενα φορεμΐ κιτρινι- 
ομένο κι' ένα καπέλλο χωμένο έως τ' αυτιά. 
Οί Ιππότες όλοι φορούσαν μακρούς μανδύες 
καί πλαιιά καπέλλα κι' οί άρχόνιιοσες έξω
μες τουαλέττες κειτημ^νες όλο μετάξι.

Σιίς δώδεκα κο,ί δέκα λεπτά παράξενος 
κροτος ακούστηκε. Καί σμήνη δούλων χύθη
καν ν* ανάψουν ίίς /.υχνίες τής αιθούσης, 
«ού έφεγγοβολησαν'σ' ένα λεπτό. Όλοι δια
σκέδαζαν μέ τήν «βρίεργην έκπληξη τού τρελ- 
λούν καθώς έβλεπε τυύς άπειρους εαυτούς του 
μέσ" στούς καθρέφτες καί τήν άνθινη βροχή 
άπ' επάνω του. Μα δέν έλεγε λεξι. έμοιαζε 
μέ τόν τανρο, «ού περιμένει τον τορεαντόρ.

Είχαν περάσει πολύ τά μεσάνυχτα κι’ οί 
δούλοι δέν προφταιναν νά γεμίζουν τ* άργυ- 
ροστέφανα  ̂κύπελλα μέ παλιά κρασιά τής 
Γαλλίας καί με άνΟοστάγματα τών έλληνι- 
*ών χωρών· Είχαν δλοι μεθύσει καί περισ
σότερο άπό δλους ό σοφός τρελλός. Μέ τά 
μαλλιά ανακατωμένα καί τά μάτια γεμάτα 
«αραξενη φωτιά είχε οηκωβή ολόρθος καί 
ρητόρευε, καθώς έ'ύριζε μέσα στήν αίθουσα 
καί στεκόταν μπροσία στούς διάφορους κα- 
Ορεφτες. £μιμεΐςι> τ̂ά πρόοωΛα τών παλιών 
δρομαίων και τού. ήρωας τών Ιστορικών τρα
γωδιών· Ακούστηκε οέ μιά στιγμή νά λέβ : 
— Τύραννοι 1̂ τύραννοι! τέλιωσε «ιά ! Σάς 
στενοννε οί αρμοόιοι τό βρόχο. Καί σέ μιαν 
άλλη στιγμή : -  Έν δ' έτίθει σταφνλήσι μέγα 
βρίθσυσαν άλωήν καλήν χρυσείην. Ή  στρί
βοντας μέ μανία τά χέρια του φώναζε:—Ά  ! 
Ούγολϊνε ! Τά δόντια σου δέν είνε κοφτερά 
για τό κεφάλι ένός δεσπότη.
„ Ως «ού θυμήθηκε τόν Σαίξπηρ. Έπήαεν 
υφος ίπποτικό, έσιαξε τά μαλλιά του, σηκώ
θηκε στις άκρες τών ποδιών του μπροστά σ' 
εναν καθρέφιη και γυρίζοντας έξαφνικά, έχύ- 
θηκβ στό λαιμό τής Λόρια Βεραλντη —μέ ά
γριες φωνές καί παραμιλητά : —-Δυσδαιμόνα ! 
Δυσδαιμόνα! διψω το αίμά σου, τό αίμά σου, 
Αυσδαιμόνα, διψάω 1...

01 Ιππότες ταράχτηκαν. Οί δούλοι έτρεξαν 
άπό όλες τις πόρτες. Μα ή ιαν άργά. Τα νύ
χια καί τά όοντια τού τςελλοϋ είχαν πληγώ
σει άθεράπευτα τό λαιμό και τό πρόσωπο τής 
λιπόθυμης άπ’ιό κρασί καί τόν πόνοκοντεσίνα .̂

Ό  τρελλός δεν «δικάστηκε. Ήταν τρελλός. 
Μά οί εύγ ει εις τής Φλορέντζας έπλήρωσαν 
άκριβά τό Ιδιόρρυθμό γλέντι τους: Μέ τή 
ζωή όμορφήτερης γυναίκας τών άρχών τοΰ 
περασμένου αίώνος. Τίποτε άλλο.

Ί ω ά ν .  Μ. Παναγιωτάτχονλος 
,Τ*οαβείογ Ιον Διηγημάτων) (Vinconnu)

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ ο ια

XrX. Α Χ Τ ΙΔ Α . = =
Α Βαλαωρίχη

"Αν ή μ οννα  το ΰ  φ εγ γ α ρ ιο ύ  
μ α λ α μ μ α τ έ ν ια  ά χ τ ίδ α  
θ ά  χ ώ ν ευ α  κ ρ ν φ ά -κ ρ ν φ ά  
μ έ σ ’ ο τ ά  μ α λ λ ιά  οου  τά  χ ρ υ σ ά  
>>ά γ ε ίν ω  μ ιά  π λ εξ ίδ α .

Κ ι ’  δ ταν  ή ν ύ χ τα  θ ά ρ χ ε τ α ι  
ν ά  χλή  τ ά  β λ έ φ α ρ ά  ο ου  
χ ι '  άλλος χ ά ν ε ις  δ ε ν  θ ά  ftoJofj 
τ ’  Α γγελικό ο ου  τό  χ ο ρ μ ί  
π α ρ ά  τό  κ ο ν ία μ ά  οο ν ,

τό τ ε  χ ι '  έγ ώ  α τ ό  Α νέφελο 
Οά β γ α ίν ω  μ έ τ ω π ό  σου , 
θ ά  ο έ  φ ιλ ώ  . .  ί>ά λη σμ ονώ  
τ ’  ά ο ι έ ρ ι α  μ ο ν , ι ό ν  ο υ ρ α ν ό . , ,  
θ ά  ο β ιώ μ α ι  χ ε ΐ  ε μ π ρ ό ς  οου .

Κ ι ’ i a v  μ ’ ι ν α  χ α μ όγ ελ ο  
π ω ί α μ ψ ε  ο ά  δ ο ξ ά ρ ι  
μ ’ Α γκ άλ ιασ ες β φ ιχ ιά -σ φ ιχ τ ά  
χ ι ’  εγ ώ  λη σμ όνησα, χ ν ρ ά ,  
χ ι ' Α χτίδα  κ α ί  φ εγ γ ά ρ ι.

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ζ Π Η Ν  Μ Α Σ

Μέ κείνο τό περήφανο περπάτημα πού κάνει 
τους διαβάτες νά γυρνούν καί νά τήν κυττά- 
ζουν μέ ποθο, ή Θαλεια ή μελαχροινή θεά — 
καθά, τήν λενε—έφθασε στό γραφείο όπου έρ- 
γάζειαι...

Ή ρθε πολύ νωρίς δπως πάντα... Μονάχα 
ό πρώτος γραμματεύς τού γραφείου βρίσκεται 
στή θέσι του...

’Αφού τον καλημέρισε, έβγαλε τό καπελλάκι 
της καί καθηοε μπρος στή γραφομηχανή...Άρ 
χισε να έργαζειαι... Χίκ-τακ, τίκ-ιακ, χιυπά 
η γραφομηχανή, κι" ή ώραια μελαχροινή έρ· 
γαζεται. Μα ναι όίπλα τη; σταΰηκε ό πρώτος 
γραμματεύς του γραφείου. Το τίκ-τακ τής γρα
φομηχανή, σταμάτησε.

— Χ’ι υε/,ετε, κύριε ΙΙαντελάκη ;
Ό γρμμματεϋς στήν άρχή τάχασε. Γυρίζει 

μέ τρομο καί κυττάζει πρός την εϊίοδο. Βε
βαιώθηκε...

— Δεσποινίς... ήθελα... νά...
Ή  λέςες βγαίνουν σαν νά τις τραβά μέ τό 

τσιμπίόι. Ή  μονη λύσις εϊνε νά τής πβ τό 
μυστικό του πού τόσον καιρό τό κρατούυε... 
Και ξαναμένος άπ' τον πόθο, άγκαλιάζει τήν 
ό,χορφη μελαχρινή θεά, λέγοντας της: *

— ϊί’ άγαπω, Θάλεια...Σ' άγαπώ.
Ή  Θαλεια κάνει πώς τρομάζει καί γυρεύει 

βοήθεια απ' τόν καλο θ ε ό , μά ό καλός Θεός 
είνε μακρυά καί δέν τήν άκούει. Θέλει ναζη- 
τήσιι βυήιίεια άπ’ τού; διαβάιες... Μά οϋιε 
ένας όεν περνά...Τί άτυχία!.·,.

— Άφησε με, κύριε Παντελάκη, θά φωνάξω.
Μά out'εκείνος όέν άκού6ΐ τίποτε. Κι'ένφ

τήν σφίγγει στήν άγκαλιά του, τή, ψιθυρίζει:
— Σέ λατρεύω, ώραία μου Θάλεια...
Καί ή περήφανη μελαχρινή θεά :—Ελάτε., 

μά τελειώστε λοιπον, κύριε ΙΙανιελάκη.. “Αχ 
Θεέ μου! άν μάς έβλεπε κάνεις!...

(Μιμησις) Π έτρος Μ πεφάνης

►f Η ΠΥ0ΙΑ
Θ. Π. Σ. ΓΙ ά ν ο ρμ ο ν.— 'Η ατυχής περί- 

σταοίς σας συνετέλεσεν ώστε νά,πήξρ τό μυα- 
λό σας κι' επειδή τό πρώτον σας αυτόβουλον 
διάβημα ύπήρξεν άτυχές, εΐσθε δέ κι' ulottav- 
τικη ψυχή, γι’ αύτό; έχετε αύτήν τήν δειλίαν. 
Τήν δειλίαν όμως αΰτην πρέπει νά τήν άποτι- 
νάξειε, δέν πρέπει £έ ούτε νά «ολυφιλοσο- 
φείτε οΰιενάπολυρεμβάζετε, διότι τότε άσφα- 
λώς, παρ’ όλα τά «ολλά ηθικά «λεονεκτήματά 
σας, θ’ α*οτνχετε είς τήν ζωήν· Ό  άνθρωηος 
πάντοτε πρέπει νά <>πολογίζυ επί τού χειρο
τέρου διά νά επιτύχα τό καλλίτερον. Καί πρό 
παντός δέν πρέπει να τά «αίρνη δλα κατά
καρδα. Ή  μελαγχολία απομυζά ολας τάς ζω
τικός μας δυνάμεις.

Κ. Γ. Πέ κον.  Έ ν τ α ΰ θ α .— Μ'άρέσει ή 
άθώα είλικρίνειά σας καί ή εύσυνείδητος λο
γική σας. Όταν κανείς όέν έχει άρκετήν δύ- 
ναμιν διά νά χαιαπνίνχ) τά έλαττώματά του, 
καλόν είνε τουλάχιστον ν’ άναγνωριζ  ̂ ότ* τά 
εχει. Ό  έχων ελαττώματα, άλλα διακηρύσσων 
τόν έαυτόν του άνετίληπτον, όχι μόνον γίνεται 
μισητός είς τό περιβάλλον του, άλλά καί είς 
τό τέλος αυντρίβειαι. Τό κυριώτερόν σας 
έλάττωμα είνε ή άφέλεια' προσπαθήστε νά γί
νετε «ιό σοβαρός. "Η Γραφολόγος

E P f i S  Υ Π Ο  Μ Α Σ Κ Α Ν

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η

XXX .— Όχ. Κ . Γεωργίου πρός τψ  χ.Μαγδ.Χ^ναη 
’Αγαπημένη μου Μαντελαίνα 1 Matov 19...

Μόλις πρό μιας ώρας άφησες την άνχαλιά μου 
χ ι’ δμως αισθάνομαι τήν άιάγχην νά σοΰ γράψω' 
θέλω νά σοΰ περιγράφω xi,v εν τνχίαν πον· μί 
πλημμυρίζει, άλλα μοΰ είνε Αδύνατον νά έχφράσω 
έχεϊνο πού αισθάνομαι. Μοΰ φαίνεται πώς δλα 
γύρω μον λάμπουν...

“Ας είνε, τό προαίσθημα μοΰ έλεγε διι θά ουνέ- 
βαινεν αυτό πον σννέβη, χαί είχα ελθει σιό ραν
τεβού μέ ιήν νπόσχεοιγ ν ’άθετήσω ιόν δρχον μον' 
άλλως τε 6 ιρόπος μέ ιόν όποιον έσιηρίχθης, έγ- 
χαιελείφθης καλλίτερα, είς χό μπράτσο μον μόλις 
σννηντήϋημεν, μον Ιδειξε πώς f/σονν διοιεϋειυένη 
νά μον ιό συγχώρησης. "Ομως στήν άρχή π ερικ- 
ρισθήχαμε νά μαζενωμε ανεμώνες" όπως ήτο φυ
σικόν, σέ λίγη ώρα βαρεθήκαμε χαί μοΰ είπες 
πρώτη : « Φθάνει πιά>. *Υσιερα πέρασες μίαν Ανε
μώνη σιήν μπονιονιέρα μον, λέγοντας : «“Ελα
νά σέ πτοΑΪαω/..t Δέν ήμπόρεσα >'ά χρατηθώ ηε- 
ρι·αότερο, α "άρπαξα άπό τήν δαχινλιδένια μέση 
αον καί σ ’έσφιξα στήν αγκαλιά μον. Ινφ ι ά  χείλη 
μον ανθορμήτως έζήτησαν χ μ  βρήκαν τ ά  δικά 
οου’ δέν ιό είχα προμελετήσγ], τό αίσθημα κάποιου 
Ιλιγγον μ ’ έκινο(σε έκείνη τήν ώρα, όέν ίπρόλαβα 
δμως ν ί σκεφθώ χάς συνέπειας, διότι σχεδόν 
άμέσως μοΰ ά χαπέδωαες χό φιλί Ή ιο  μοιραΐον, 
βλέπεις, νά γίνης ερωμένη μου... ’Ερωμένη μον 
έσύ!.. ’Εσύ!...Μόλις τολμώ νά χό πισχενοω...

‘Αγαπημένη μου, γλυκειά μου, μέ πόαην Αγω
νία περιμένω γράμμα σου ! Πώς αγωνιώ νά ίδώ 
όιι μοΰ γράφεις ηώς ν,ι’έον είσαι ενχνχισμένη, 
καλή μου. Πές μου δέν είν* Αλήθεια πώς Απ’ 
έδώ καί πέρα θά βλεπόμεθα ταχτικά, χάθε μέρι 
άν είνε δυνατόν ; Κάθε μέρα αχήν Αγκαλιά μον ! 
Τί Αφάνταστος ενινχία ! Πώς ήθελα νά εζονσαμε 
στήν παληά έποχή ιών ιπποτών! θά έπήγαινα 
Αμέοως νά προχαλέσω χόν σύζνγόν σον εις μονο
μαχίαν, θά ιόν ίσκότωνα καί θά σ’εκανα δική μον 
άποκλειοιιχώς διχοΰλα μον...

Τί είν’χντά πού γράφω ; Παραληρώ.. Μά σ ’Α
γαπώ! σ'αγαπώ! 2 ’αγαπώ χαί σέ φιλώ ati
στόμα. Κ ώ οτας

XXXI. — Ή  χ.Μαγδ.Χρίοη πρός χόνχ.Κ.Γεώργιον 
‘Αγαπημένε μον 2 Μαίσν

Ώ , ναί! είμαι ενχνχισμένη, πολν πολυ ενινχι- 
σμένη, κ ι’είσαι αν πού μοΰ έγνώρισες χήν ενχν- 
χία. Εύτυχισμένη καί νπερήφανη μαζί, γιαχί δέν 
σοΰ άρνήθηχα τίποτε άπ' δ,τι μπορεί >ά Λώσβ 
μιά γυναίκα ο 'irav άνδρα, γιά νά διαβάσω τή χαρα 
οτά θωπευχικά μάτια σον. Δέν θέλω δμως κανένα 
σύννεφο νά οκιάζει τήν ευτυχία μας καί γι' αύιό 
βιάζομιι ν ’Απαντήσω σέ μιά έρώιηοι, πον μόνον 
άπό ιάχι δέν μοΰ Ικανές. Ναί, Κωστάκη μον, δέν 
ήταν Αλήθεια... μόνον αν είσαι στη ζωή μον, μ ’ά 
κοΰς, δέν υπήρξε ονχε υπάρχει άίλος παρά μόνον 
ού. Έ χχός άπό χόν χ. Χρνοη, ό όποιος, καθώς 
τό ξενρεις, χ όσο λίγη θέσιν κατέχει σχάς σκέψεις 
μον καί στήν νπαρξίν μον, δέν υπάρχει κανείς 
άλλος...ovxe ό εβμορφος 'Ερρίκος ονχε ‘Αριστεί
δης οντε χάνεις άπολντως υπήρξε ποτέ. Ό σ α  
εί(_α έ,Ίΐνοήσει καί σοΒ έγραφα, ήιαν ψέμματα χαί 
αυΰ ιά  Εγραφα γιά νά σοΰ δώσω ανχήν τή στιγμή 
χήν χαρά χής διαψε νσεως. Πές μου πώς είσαι t i-  
χαριοτημένος, γιαχί ή χαρά σον είνι ενχνχία μον..

Δέν μπορώ νά σννεχίσω χό γράμμα. Α ί σκέ
ψεις στριφογνρίζονν στό μναλό μον χ ι’δλες γιά 
σένα είνε. Σάν τρελλ.ή χάνω, ομολόγησε όμως ότι 
σν είσαι έξ δλοκλήρον ό υπεύθυνοι, άφοΰ χό είδος 
αύ χό τής χρέλλας όφείλειαι εις ιό  δχι e’ajenf» 
χαί μ ’άγαπάς...

Αιχή αον, δλη δική σον, μόνον δική αον
Μ αντώ

X X X II. — Ήχ.Μαγί.Χρνση πρός ιήν κ,'Ερ. Βενίρη
Καλή μον φίλη 2 Matov 19...

‘Από τό τηλεγράφημά μον, δσο κ ι ’&ν σε χάρο- 
κοίησε, θά  ήχαν άδύναχο νά φανχααθής πόσον εί
μαι ενχνχισμένη. "Αν μ ’Εβλεπες αύτή τή οχιγμή 
δέν θά  μ'άνεγνώριζες. Αισθάνομαι ότι μεταμορ
φώνομαι, ξαναγίνομαι μικρό κοριτσάκι, ελαφρό οάν 
πεταλούδα χαί γελώ, δλο γελώ μέ ιό παραμικρό,, 
μέ χόν ήλιο πον λάμπει, μέ χά άγεράκι πον φν- 
οάει, γιαχί σ'δλα βλέπω χήν προσφιλή μον μορφή 
τον, γιαιί τόν Αγαπώ καί μ ’άγαπά, Νά σοΰ Αφη
γηθώ λεπτομέρειες πώς Εγινα ερωμένη τον, μοβ 
είνε άάι'ρατο στήν ψυχολογική καχάσχαοι πού βρί
σκομαι. Σχάσου...οοΰ εσωκλείω χό γράμμα τοΰ 
Κωαχάχη μον κι'αύιό θά  σέ μάθ$ πόσο κι' οί 
δνό εΐμεθα ευτυχισμένοι. Σ ί φιλώ

Μ α ν τ ιΜ τ α
Τ Ε Λ Ο Σ
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Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΕΡΩΤΟΣ

ΜΙ ΜΗΚΟΣ και ΜΑΙΡΗ
5  (Σ υ ν έ χ ε ια  έ κ  τοΡ π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο ν )

Παρέσνρε τόν θλιμαένον φίλον του πρός το 
Ζάππειον, διά νά τόν πείση ότι ώφειλε νά 
γραψυ πρός τήν Μαίρην κα'ι νά τού άνακοι- 
νώσχι τόν τρόπον τής μεταβιβάσεως τής επι
στολή; μέχρι τών χειρών της.

Ό  Μιμήκος έν τ·0 ζωηρφ έπιθυμί^ του νά 
ελθη είς έπαφήν μειά τή; κόρης τώ» ονείρων 
του καί φλεγόμενο; ύτό τοϋ πόθου ν’ ανακου
φίσω τόν πόνον, δν καί έκείνης ή καρδία ώς 
και ή ίδική του, κατά τάς βεβαιώσεις του Κλε 
άρχου, έάοκίμαζίίν έξ έρωτο;, δεν έβράδυνε νά 
πειοθή νά τής γράψι], Ήπόρει μόνον ώς πρός 
τό μέσον δι’ ού θά περιήρ/.ειο είς χεΐρας της 
ή έπιστολή του έν ά^ολύιφ μυσηκότηιι, διότι 
ή εύ/ενής ψυχή του επ’ ούώενί λόγφ θά ί) >εί- 
χετο νά έκιεθή ή νέα πρός χάοιν του.

— Έννοια σου, τόν διεβεβαιωσεν ό Κλέαρ
χος, απ' αύιή; τής απόψεως να μ έν^  ένιε- 
λώ; ήίυχος. Έχω έγώ άνθρωπον τή; άπολύ- 
του εμπιστοσύνη; μου, είς τόν όποιον θα έμ- 
πιστευθω τήν λεπτήν αύτήν άποστολήν.

— Ποιος είι ε ;
— Ό  μασιρο-Λυμπερης.... τόν ξέρεις τό μα

ραγκό πού καθεται στο υπόγειο τοϋ σπιτιού 
μου. Είνε άγαθός άνθρωπος καί μ' άγαπάει 
σαν παιδί του.

— Ναί, μά τί σχέσιν έχει αύτός ;
— Αύιός, έπανελαβεν ό Κλέαρχος, είνε άδελ- 

φικός φίλος μ'εναν άνθοκόμον τών ’Ανακτό
ρων, τόν μπαμπά Λουκά. Κάθε βράόυ μαζί 
στήν ταβέρνα τα πίνουνε, γιατί είνε καί γει- 
τόνυι. Λοιπόν αύτός ό μπαρμ,πα-Λουκάς, έχει 
σχέσει; μέ όλους τούς ανθρώπους τών Ανα
κτόρων. Είνε καλόβολος καί άνοικτόκαρόος 
γέρος, καί όλοι τού δίνουν θάρρος καί του̂ μι 
λούν μέ συμπάθειαν. Πολλές φορές μοϋ έχει 
διηγηθή τ’ άστεΐα πού λένε μέ τόν Βασιλέα, 
τήν Βασίλισσαν, τούς πρίγκηπας, τούς ύπα- 
σ.τιστάς δίαν, όπως τακτικά συμβαίνει, κατε
βαίνουν στόν κήπο. Έοκέφθηκα λοιπόν ότι 
είνε άδύνατον καί ή Μαίρη να μήν άγαπά τά 
άνθη καί νά μήν κατεβαίνυ <*ιόν κήπο.

— Ό  πάναγνος καί ύπερήφανος κρίνος, δέν 
είνε δυνατόν παρά νά ευχαριστείται μέ τήν 
συντροφιάν χών άλλων λουλουδιών, εψιθυ^ι- 
σεν ό Μιμήκος, διά χόν οποίον ή Μαίρη τήν 
προσωποποίηην τοΰ ώραιοτέρου κρίνου άπε· 
χέλει. , , ,

— Αύιό βκέπτομαι κι’ έγώ, α.τηντησεν ό 
Κλέαρχος, καί δεν άμφιβάλλω όχι θά έχουν 
ήδη γίνει φίλοι μέ χόν μπαρμπα-Λουκάν, ώστε 
νά χού είνε εϋκολον νά τής δώση τό γράμ
μα σου.

— Είσαι βέβαιος ότι δέν θά ρ,άς κάμουν 
καμμίαν άδιακρισίαν, ή όποία πιθανόν νά την 
έκθεση ; ήρώτησεν ό Μιμήκος διστάζων άκόμη.

— Βεβαιότατος 1 είνε καί οί δυό εχέμυθοι 
άνθρωποι καί αν δέν είχα εμπιστοσύνην  ̂είς 
αύτούς, πρώτος εγώ θά έόιαταζα να χούς ανα
θέσω ένατέχοιο πράγμα. Μείνε άπολύτως ήσυ
χος... τό μόνον πού έχεις νά κάμης έσύ είνε 
νά γράψος χό γράμμα.

Ό  Μιμήκος οιε.ϋεβαίωσε χόν φίλον χου οτι 
θά γραψιι καί έκαληνυκτίσθησαν, μέ χήν συμ
φωνίαν ότι χήν έπομένην θά παρελάμβανεν ό 
Κλέαρχος έτοιμον -χήν έπιστολήν διά yi. χήν 
διαϋιβάσο πρός 'Εκείνην.

τών απέναντι αύτής αίσθηιιάτων του, άλλ' 
έφοβεΐτο μήτως περιπέση είς τάς συ·νή>εις 
κοί τετριμμένος αισθηματολογίας, δι' ών-βέ
βηλοι κάλαμοι ρ.-παίνουν χ*ν θειον έρωτα. 
Ήθε?.ε νά τής γρ'ίψΰ σοβαρώς, χοιο'ις παιδα- 
ριωδίας καί φράσεις κενάς, άλ'-’ έφοβεϊτο μή
πως χό ξηρόν αύτό ΰφος δέν θά διηςιμήνευεν 
έπαρκώς τό φλογερόν του αϊίθη ια.

Καί άμφιβάλλων, διστάζων, έχάραξε γαλ- 
λισιί τάς γραμμ/ς ταύτας.

Παννυχίς αγωνίας υπήρξε διά χόν Μιμήκον 
ή έπακολουθήσασα νύξ. Είχεν ύποσχεθΰ ρη- 
χώς είς χόν φίλον χου όχι θά εγραφε, κι’ εν 
χούτοις όχαν έκλείσθη είς χό δωμάτιον του, 
ό δισταγμός ήρχισε πάλιν νά τόν καχαλαμ- 
βάνα. Νά γράψα ; Έφοβεϊτο μήπως ό Κλέαρ
χος όέν είχε κάμει καλήν διάγνωσιν είς χα 
βλέμμαχά χης, μήπως έκείνη ούιε χόν ήνάπα, 
out* είχεν άνχιληφθΰ κάν χήν ΰπαρξίν του, 
καί χοτε πρός χί νά tpavjj άγενής καί νά ένο- 
χλήσ·η μίαν έντελώς ξένην «ρος αύτόν καρδίαν;

Να μή γβάψΑ; Άλλά τί άλλο ήϋύνατο νά 
κράξω; Ήτο όυνατόν νά «αραταθχι επ' άπει
ρον ή σιωπηλή έκείνη χραγωόία;

Έπί ώρας ολοκλήρους έμεινε μετέωρος με
ταξύ χών όύο αύτών σκέψεων, αναποφάσιστος 
ταλαντευόμενος, δειλιών. Καί μόνον όχαν χήν 
χαραυγήν χα χερεχίομαχα χών άφυπνισθένιων 
«ιηνών καί ή ζωογόνος «ρωινή μΰρα χού ένέ- 
«νευοαν χό θαρροί καί χήν αίαιοδοξναν, άπε- 
φάαισεν όριστικώς νά γθαΨΐ1·

"Εδραξε χόν κονδυλοφόρον, έτοποθέτηβεν 
έμπρος του ενα έπισιολόχαρτον, άλλα νέαάμ- 
φιβολία καχελαβε τήν ψυχήν του. Τί θά χής 
έγραφε; Κάθε λέξις καί κάοε φράσις χοϋ έφαι- 
νετο άναξια έκείνης, «ρός ήν ά.χεχείνετο. Ή 
θελε νά ζωογονήσω χον ψυχρόν χάρχην μέ 
δλην χήν θέρμην χών δακρύων χου κοί όλους 
χΑς καρδίας χου χούς «αλμούς, ήθελε νά έκ- 
χύορ είς αύτόν δλον τόν άπέρανχον ώκβα>όν

« Δε σ π ο ι ν ί ς
«Άν είνε αληθές ότι αί ψυχοί τών άνθρώ· 

πων δύνανται νά συνεννοούνται διά τών βλεμ
μάτων καί νά επικοινωνούν καί μακροϋεν, 
όέν εϊιεθα άγνωστοι. Άν τοϋχο δίν συμβαίνω 
καύσατε τήν επυτολήν αύ;ήν πριν ή προχω
ρήσετε είς χήν άνάγνωσίν της.

>Έν τούτοις δέν σκοπεύω νά οάς κονρίσώ 
μέ τήν έκχυαιήοευσιν αισθημάτων. Ζητώ μο- 
νον, σάς ίκκτεύω νά μού γνωρίσετε τά ίδικά 
σας άπένονχί μου αίσθήμαχα. Δέν άρέσκομαι 
ν' αύιαπατώμαι. "Εχω τήν άιυχίαν νά είμαι 
ένιελώς ξένος πρός ύμά; καί πρίις τήν καρδίαν 
σας ; Προτιμώ νά τό γνωρίζω θετικώς, παρά 
νά τό ύ.τοπτεύωμαι Απλώς καί νά πυρηγοροϋ- 
μαι μέ χίμαιρας. Είμαι ειλικρινής όιοιι αγα
πώ είλικρηώ; καί δέν εκλιπαρώ παρά μίαν 
είλικρινή άπάντηίιν σας. Επιθυμώ νά μάθω 
άν μού επιτρέπεται νά έλπίζω, ή αν μοΰ είνε 
πεπρωμένον ν’ άχαρνη'ίώ τόν έαυτόν μου διά 
ν’ άπαρνηθώ καί χήν έ π̂ίΛα αύιήν.

>Ναί, δεσποινίς... είνε ί(<ως άόιακρισία ά- 
πένανχι σας ή τόλμη χήν όποιον ελαβι .διά 
νά οά; γράψω, άλλα, σάς έξορκίζω, πιστεύ- 
σαχέ με : όέν έχω^οαμμίαν σξίωσιν, δέν έχω 
νά ζηιήσω έκ μέιίσνς σας χίποιε. Θέλω μό
νον νά μάθω άν έχω χό δικαίωμα νά ζήσω...

ι Είνε πο?.ύ χάχα αύιό ;
»Άν αί συναντήσει; τών βλεμμάτων μας 

δέν ή·3αν τυχαϊαι, μάθβιε ό:ι ζή άκόμη ό 
μαρτυρών ύπό την βάσανον της αμφιβολίας. 
Άλλ’ άν τυχαϊαι ήσαν, κλαύ,ιατε έ.ανεκρόν».

Τιποιε άλλο.
Χωρίς νά ύπογράψω. έκλεισε τήν επιστολήν 

είς ένα φάκελλον, την άφήκε έπάνω είς τό 
γραφεΐον κι’ έξητλώθη, έτσι ντυμένος κα
θ ώ ς ήι:β είς χο κ?εββάτι χου, κατάκοπος, πυ- 
ρέσοων, άλλ1 άβέβαιος είσέτι άν ή έπιστολή 
εκείνη ήτο άξία νά φθάσα μέχρι χών χειρών 
της ή όχι. Προσεπάθησε νά κοιμηθή άλλά 
Οέν τό κατώρΟωσεν.

Ή άγ<ονία δίν κοιμάοαι.
Καί μέ τήν αγωνίαν είς τήν ψυχήν καί με 

τού; οφθαλμού; άγρύτνους, άνέμενε τόν φί· 
λον του διά νά χόν συμβουλευθ .̂

Καθώς είχον συμιρωνήιει ό Κλέαρχος κα· 
τερχόμενος χό πρωί είς τήν έρ/uoiav του, θά 
διή >χετο έκ τή; οίκίας του Μιμήκου διά νσ 
«αραλαβο τήν επιστολήν.

Πράγματι χήν 8 ην πρωινήν ό Κλέαρχος εύ 
ρίσκειο είς χόν κοιτώνα χοϋ φίλου χου.

— 'Ετοίμασες χό γράμμα ; ύπήρξεν ή πρώτη 
του έρώτηοις.

— Τ6 έιοίμασα, άλλά δέν ξεύρω αν έγραψα 
ό,τι έπρεπε, δέν ένθυμοΰμαι κάν τί έγραψα... 
είς τό κεφάλι μου όλα είνε συγκεχυμένα. Διά 
βασέ χο, σέ παρακαλώ,καί πέ χήν γνώμη σου

— Ποΰ χό έχεις ;
— Έκεΐ, έπάνω σιό τραπέζι.
Ό  Κλέαρχος ήνοιξε τήν έπιστολήν καί χήν 

άνέγνωσε μετα προσοχή;. Ό  Μιμήκος προσε- 
πάθει νά άναγνώσω χας ένχυπώσεις χου είς 
τήν έκφρασιν χοΰ προσώπου χου.

— Είνε όπως χήν έπερίμενα, είπεν ό Κλέ 
αρχος συγκεκινημένος όταν έτελείωσε τήν 
άνάγιωπν τής έπιστολής. Σοβαρά, άιιλή, ά- 
ξιοπρερής. Θά ήτο άόύνατον νά γραφή καλ
λίτερα διά τό πρόσωπον πρός δ άπευθύνεχσι.

— Εύχορισιώ, φίλε μου, μέ άνεκούφισες, 
άπήντησεν ό Μιμήιος είαπνέων βαθειά ώσάν 
κάποιο βάρος ν'άπετίναξεν άπό τό στήθος του.

— Αδελφέ μου, θάρρος, καί όλα θά έλθουν 
κατ’ εύχήν.

— θα μ’ άπαντήσω αοα γε ;
— Είχαι βέβαιος ότι ναί.Τό άγνόν αίσθημα 

δέν κρύπτεται, δέν καιαποντίζεεαι. Καί άν 
άκόμη δέν σέ είχε προσέξει καλά μέχρι τούύε 
πράγμα τό όποιον βρίσκω άδύνατον,αύτό σου 
χό γράμμα είνε αρκετόν νά χή; μεταδώσω 
κάτι άπό χήν αγάπην σου.

(Ακολουθεί)

_JD  ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ  <!_

Γ  Κ  Ρ  I Ν I Ε  S

— Μανιώ, ή Αθήνα έχει κατανιή-Έΐ σω 
στός φοΰρνος 1 πρέπει νά φύγουμε, νά πάμε 
κάπου να ξεκαλοκαιργιάσουμε.

4ιά πρώιην ίσως φοράν άπό τή; βυμβιώ- 
σεώς χων ή Μαντώ άποφασίζει νά όαολονήση 
ότι ό σύζυγός της δέν έχει άδικον. Καί αύιό 
όχι διότι τήν πειράζει υπερβολικά ή ζέστη, 
άλλά διά νά λέγω τόν Σεπτέμβριον πού θά 
έπ«νέλθ|), ότι παρεθέριοε καί αύτή έκτός τών 
Αθηνών.

— Λοιπόν, ποΰ προτιμάς ; Σέ καμμιά λου-
Χ30πολι ;

— Ουφ! αύτές ή λουτροπόλεις!— άπαντά 
μέ μορφασμόν αηδίας ή Μαντώ.— Έχουν με- 
ταβληθή σέ κοσμικά κέντοα. .πηγαίνει κινείς 
νά ήσυχασο λιγάκι καί είνε υποχρεωμένος νά 
ζή μέ όλη ιήν έτικέττα χών Αθηνών...

— Τοιε, λοιπόν, σέ καμμιά έξοχή ;
— νΩ. κι' αύίές ή έξο/ές πάλι!... Δέν βρί

σκει κανείς χίποιε...δέν έχει μιά συντροφιά...
Τά λουτρά <ίέν τίίς άρέσουν, ή έξοχή δέν 

τής άρέσει, χό,ε λοιπόν ποϋ ; Ό  άχυχή; Κύ
ριος ίΐιαπορών έρωιά : —Δέν ύποθέτω νά έν- 
νοώ; νά παραθερίαωμε σεόν Άρη ! Έ τ ί τέ
λους «ρέπει νά διαλέξϊυμε... έγώ προτιμώ τό 
Λουιράκι.

— Σ:ό Λουτράκι τά ξενοδοχεία κοσάζουν 
άκριβά, τούλάχιστον 20 φρίγκα τό άιομον 
κάθε μέρα. ,

— Εΐ*03ι είκοσι. Τί νά κάνουμε ;
— Kui τή Μαρία χί θά χήν κάνουμε ; Νά 

τήν πάρουμε μαζί μας, άφ ού κοσείζει τόσο!
— ΆΦΠ0® Χ1)ν ®δώ νά έπιβλέπυ καί τό 

σπίτι' θ ι τή; πληρώνωμε χήν χροφή καί 
τού; μισθούς τη;.

—Χωρίς νά κάνη τίποτε ; Παρεφοόνησ^ς ; 
—Τόιε διώξε την.
—Κι' όιαν έπιστρέψουμρ «ού θά β^ώ ά\Λη 

μ" ούεή τήν έί.λειψι ;
—;Έ ,  μά τό;ε κ,ιμε ό τι θίλ3ΐς...τί νά σίΰ 

«ώ κι’ έγώ ! άπαντ  ̂ ό Κύριος είς-χό τελευ- 
ταΐον όριον τή; υπομονής του ευρισκόμενος.

Τήν σιιγμήν αύιήν ή υπηρέτρια Μιοία il l-  
έρχειαι διι ν' άναγ/είλω περίλυπο; καί «ατη- 
φής ότι αύριον είιε ύ.τοχρεωμένη νά φύ/ω. 
6ιόα τή·’ καλοϋν τηλεγραφικώς άπό τήν πα- 

'χρίοα της όπου ή μηεέρα της είνε βαρειά άρ- 
ρωσιη. Ό Κύριος μέ άνακούφιιιν άκούει τό 
άγγελμα  ̂ύτό, χό όποιον χού; εξάγει άπό χήν 
πρό μικρού ά ιη /ανίαν χ ω /.

— Ά{)θύ φεύγει μόνη χη?, δέν έχομε νά 
σκοτιζώμεθα γι’ αύτήν κατά πήν απουσίαν 
μας, σκέπτεται.

Άλλ’ ή Μαντώ, άείποχε δυσαρεστημένη, 
δέν πάραλ“,ίπει νά γκρινιάσω : —Όρίττε ύπη- 
ρέεριες !... Τ' άφήνουν όλα ούξνλα καί φεύ ■ 
γου» έπειόή είνε άρρωσιη ή μηεέρα χους... 
Κι’ εμείς ουζηιούσα.ιε πρό ολίγοι) άν πρέιτει 
να χήν διώξουμε ή όχι ! Μά είνε χά χής λυ
πάται και είς αύτέ; ; Ο ΑΤΠΚ.

Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Ε Σ
Ό ενας πνίγεται άπό ’κεΐ,
πιο ’δώ την άδελφή χου άλλος σκοτώνει,
κάποιος κρεμιέται μέ σκοινί,
μυχαΐρι σιήν καρδιά του άιλο;καρφώνει.

Νά ζή κανείς ή νΰ μή ζή 
καθώ, έλεγεκαποιεό Σαι;πήρος; 
δέν είνε, βρέ άδελφέ, ζωή αύτή 
νά βγαίνω καθε μερα κι ένας ήρως !

Κυττάβ'ΐιίάνοϋ τήν άϋελφή ;...
μιά κουμπουριά ξβρόνε σέ ξιπλώνει...
ό όρασιης πάει στό δικαστή :

-Σέ «ρόσβαλβ ; —Ναί ! Καί τόνάθωώνει 1
Σκούντησες τή γυναίκα ένός, 
έτσι, χωρίς ναθές μέ τό ποδάρι ; 
ώ; που να πώς άμήν .είσαι νεκρός.
Ζωή είν’ αύιη «’ ό διάολος να τήνπάρω I 

Μ. Γ .  Ά & ηνίλληξ

ί*   W I M  ί
ΜΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΙΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ j

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ε Σ  Η Δ Ο Ν Ε Σ

Γιατί δταν μέ θνμώνης χαί οέ δέρνω δυνατά, 
καίσύ χλαΐςάπό τονς πόνους,νοιώθω μιάχαρά χρελλή; 
τήν ψυχήμου πλημμυρίζει μιάν άφάντοιοιη ήδονή, 
σάν σέ βλέπω νά σπαράζω  μέ φωνές μέ βογγητά...
Μά δταν πειά σέ Ιδώ καί ιδρώσεις Απ' χά χχύπια

[ τά πολλά,
μοΰ ραγίζεται ήχαρδιάμον,κι 'άργολνώνωγιαχί χλαΐς 
γυρνώ, βλέπω χό κορμί σον βοΰλες-βοΰ/.ες μελανές, 
χαί μέ πάθος χό γεμίζω δλο χάδια καί φιλία.
Τόν ίδρώ αον χαί χά δάχρνα, χά ρουφάω σάν τρελλός 
χ ’Εναςπόθος πε:ά μοΰ μένει'θέλω έσ'ν νά δροσιά τής. 
— Πιέσοΰλέγωχαίσοΰδίνω α π ’  τ ή ν  ίΐηγήτής Ηδονής. 
Καίον πίνης.Σέ δροοίζω,μάέγώ πέφτωπειά ξερός..

ΤηΧ. Π ανχελίδης
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H X E I P A I E T 1 E N H  ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ m
' λοιπόν τόσο πολύ; τόν ήρώτησε μέ παιδικήν άφέλειαν

και ό 1 και μβ τονον φωνής τόν όποιον προσε,ταϋει νά κάμη άδιαψουον 
άπήντησε: ύ

— Δεν κάμνουν τέτοιες ερωτήσεις...
, Τ“ ματια του δμως.τον έπροδωοαν διότι έφανέρωναν τόσην τρυφε

ρότητα και τοοην γλυκύ cr, τα ώαχε ή Λινέττα έπ- άρκετάς σιι/μος ιά 
εκυτταξβ και μετα μικραν σιωιτην του είπε περισσό ερον συγκεκινη- 
μβνη αφ ο, τι ήϋελε να φαίιειαι :

, f καί> 0®λειζ άκριβώς τά μάτια τοΰ Ζάκ καί πρώτη φορά
σήμερα που το βλέπω. Τα όικα σου είνε άλλο χρώμα, άλλα έχουν 
ακριβώς την ιύια έκφραση...Κύτταξέ με λιγο άκόμη, Γκαϊ. γιά νάξα- 
ναιοω τα ματια τοΰ Ζακ μου... s

Ό  Γκ/i έοτρεψεν απότομα τό κεφάλι του καί άνέπνευσε βιαστικά. 
ΙΙαμε, εί/ιε, άργήσαμε πολύ.

~  " ^ ‘S οικήο, άΛηντησβν ή Λινέττα, είμαι τόσο φλύαρη ώίιε 
δέν καταλαβαίνω πως περνούν ή ά^ες.., Καιεβαίνυνμε αν ΰέλης...

Σιωπηλό, τοτβ ο Γκαϊ ήρχισε να καιεβαίνη πρώιος καί ή Λι»έτια 
που τόν ηκολουθησε, οιαν έφθασαν σέ κάποιο επικίνδυνο μέρος πού 
«χρειαζετο να πηόησο « ‘ό μιαν πέτραν ε.ς μίαν άλλην, τού έφα>ναξε 
Λιγάκι ανήσυχη.

— Γκαϊ, βοηθησέ με σέ παρακαλώ, φοβούμαι μήν πέσω. 
ϋπήύησε, καί ό νεαρός άξιωματικός που είχεν άνοίξβ τάς άγκίλας

του οια να την δεχθή, έσφιςε τόσον τό κομψ} αύτο σωμαιάκι ώστε 
ή Λινέ eta βιραβήχΟη μ’ ενα άπόιομο κίνηκα πού παρ’ ολίγον νά τής 
σιοιχίση την ζωη, και έξηκολουθηοε τήν καταβασιν μόνη της χωρίς 
να τολμά πΛεον ν’ ανιικρυσρ τό επίμονον εκείνο βλέμμα.

IX
Τό άλλο πρωί ή Λινέττα μελαγχολική, έσιέκετο συλλογισμένη 

θκεψ°ι5ς 6 μ£Μον καΟρε,τιην της καί έφαίνετο βνθισμένη είς

χα ί 1' 0 (*>ιλ“ΰεσκ05 όπως όλαι αί γυναίκες, άλλά τήν στιγμήν αύτήν 
δέν ήιο ρεβαια τό προσωπον της ούτε ή κομψή τουαλετια τη; πού 
της απασχολούσαν τον νουν. Άλλαι σκεψόΐς την έβασανιζαν. 'Εσυλ- 
λυγιςειθ ποσον θλιβερά ήτο ή έπισιροφή των άπό τόν χίίεσινόν περί- 
παιον και εσυλλο^ειο καί κατι άλλο άκομη: "Οτι ό Z la  ήτο πολύ 
μελαγχολικος και μαλίστα είς σςι/μήν που αύτή είχε γελάσει για να 
τον ΟιαακεΟααυ, τής είχεν είπή λιγάκι απότομα : «£ώπα, μοϋ κάνει 
κακό το γελοίο σου».

Η Λινέττα τοιε εσιώιτησβ, τό χααόγελο Ισβυσεν εις τά χείλη της 
και εκυτταξε τον 1 και ως ΰια νά του ζη.ήση α ύπουλη ν, άλλά τα μιτια 
του νεου απεφυγαν ν α,τικρυσονν τα ίόικα της. Τοιε ήσθάνϋη το 
αίμα να πάγωνu μεσα είς τας φλέβας τη; καί «έλουσα, νά διασκέδαση 
λιγο την λύπην της, εσηκα^η μέ τήν πρόύε ι̂ν νά κατέβη είς τόν 
κήπον.

— Ποΰ πάς; τήν έράκηιε ό Ζάκ. Σέ στενοχωρεΐ λοιπόν τόσο πολύ to Ο jit) ci ;
.  ’Η Alv®tca δέν άπήντησεν, άλλά έκάθηίε κοντά του καί μηχανικώς 
επιασε το εργοχειρον της, ενφ ο Γκάϊ έσηκώθηκε σχεδόν άαεσως καί 
χωρίς να όωσο καμμίαν εξη^ηοιν έβ/ήκε

Μόλις έμειναν μόνοι τοιε^ ή Λινέττα βπέρασε τό χέρι τη; στεφάνι 
τριγύρω εις τον λαιμόν του Ζχχ και τήν ήρώτησε μέ τρυφερότητα.

. , ΑΥ“"θμε*ε *ν?υ Ζ'ΧΚ’ τ ι ε Χ·ε ι ~> °ήμ*9α ; Μήπως σ' έλύπησα χωρίς
να τό καταλαβω; -Πές μου το να σου ζητήσω άμέσως συγγνώμην.

Π μ8 oyvê f oat> «Υ«*ηΓή μου, ιής άπήντησεν αύτός μ1 ένα 
έλαφρό χαμόγελό, αλλα συ/χρονως με εύ/ένεισν τής έκατεβασε τόχέρι 
-είμαι τοσο νευρικός σήμερα, ω3τε όλα μέ πειράζουν, θ ' άνέβω είς 

“Χ“  0UV“l0V πονο*'Φ*λον, καί λίγη ήσυχία
Και χωρίς vu δεχθά τόν βραχίονά της έσηκώθη μόνος καί έξήλθε 

μέ λυγμούς1? ’ ,ς’ βνω Λιν*” « μείνασα μόνη ήρχισε νά κλαίη

, ’Γ ?,ν7Γ",-αΙ - 0ΰ ^εύμαΐ0ς 6 Ζάκ έμήνυσε δτι δέν Οά κατέβη είς 
τό τραπέζι, ουτε θα φαγυ τίποτε διότι όέν είχε διόλου όρεξιν έπο- 
μενως η Λινειτα και ° 1 και ε/ευμαιισαν μόνοι, άλλά ήσαν καί οί δύο 
σιωπηλοί και μόλις αντηααξαν δύο τρεις λέξεις διά νά μή κινήιουν 
την περιεργειαν των υπηρειών.  ̂ 1 1

Μετα τό γεύμα έπήγαν είς τήν ταράτσαν όπως έσυνήθιζαν πάντοτε 
και εκεί υσιερα άπό μιάς ώ3α; ά,τολυιον σιγήν ή Λιΐέττα άπΤιεπε 
τόν λογον προς τόν ανδραδελφόν της.

— Ρεμβάζεις, Γκαϊ ;
? ί 1 α ·ν^ αεν, ό νεαρός άξιωματικός μετά μικρόν δισταγμόνΓ εοκεπιομουν εσενα και τόν Ζοικ.

Ναί ί και χι εακε/ιτοοουνα γιά μάς j *
— Πράγματα πολύ μελαγχολικά.

τίποτε1”** ^  μ°°  ** ” ΰ :· Πίί> πάνϊων άπόΐ,ε biv θ *λω νά μ°ϋ "Ώ?
. r j~  ’Είίεις δ,ίκι10>, άρκετά έκλαυίες, καϋμένο παιδί, "Ω ! αν έβλεπε 
° Ζίκ τα μεγάλο αυ«α ματακια κοκκινισμενα σπό τά δάκρυα θά έλυ- πειιο πολυ.

— Μά κλαίω τόσο σπάνια !
α,,.,7 Ν^1^ 0 ξεύΰα)··, *0χι μόνον ?έν χλαϊ«> άλλά γελάς· τό γέλοιο σου ομως μοιάζει σαν κλαμμα... Λινέιτα, άδελφοΰλα μου, μη με κυττόζης 
σαν ξένον και πές μου, ομόλογη,έ μου τήν άλήθεΓα ότιέκ^,ράσθηχες 
να περιποιεισαι εναν άρρωστο π„ύ δέν θα γίνΉ ποιέ καλά... Ή  ζωή 
σου θ̂α είνε αφόρητη κοντά του...

Η Λινέττα έΛετάχθηκεν ορθή είς τό άκουσμα αύτών τών λέξεων 
και του εφωναξε τρομα,μενη ένφ ή φωνή ϊης | ^ Βμ6 . ™ ν Λίξε0>ν

iuna ! ακόυσα βημιια ! κάποιος ήταν έκεί καί μάς άκουε... 
τοισώρα^0105 η ' ΐν EKB‘ ! ° ιει<?εύ6(,(“ ! Ποιί>5 ήθελες νά εϊνε τέ-

Δέν ήξεύρω... Θεέ μου πώ; έτρίμαξα!..
— Δεν ήταν τίποτβ... λοιπόν άπανιησε είς τήν έρώτησί μου.

. Γ Ρ OXJI δχιΐ ά; άφησωμε αυτή τήν όμιλία. Άν έκλαυσα λιγάκι 
απόψε, μη ξεχνάς οτι είμαι πολυ νευρική όπως ή περισσότερες γυ
ναίκες, αύτό ομως δέν μ1 έμποδίζβι νά είμαι εύτυχής, πολύ εύτυχής .

(’Ακολουθεί)

Τίποτε άλλο.
— Τί σημαίνει αύτό ! διηρωτήθη ό Φάνης. Τί έπαθε χαί μοβ 

γράφει ετσι, οπως δέν θά ε/ρ^φε οΰιε στόν υπηρέτην του; Γιατί πα- 
ραιτείτει; Tiuil θέλει ν άναλάβυ την άπέναντί μου έλευΟερίαν του· 
Τι τοϋ έκαμα ; 1

Άλλ' ούδεμίαν άπάνιησιν δικαιολογούσαν τάς ι ύλόγους απορίας 
του κατώρθωοε νά εΰ*χ). Τόν Δραλλινόν, τόν όποιον είχεν άπό τίνος 
καιρού εις ιήν υπηρεσίαν τη; Τραπέςης του, τόν είχε δέ γνωρίσει άφ· 
δτου ήιο είς τήν υπηρεσίαν τοϋ κ. Τωνη τοΰ πατρός τή; Μάσιγκαο 
τόν έξετίμα ως έργαιικόν καί τιμιον υπάλληλον καί ώς εύγενή νεον* 
Δι*αύιόδλι μονον είς τόν μισθόν, άλλά κ ιί είς όλα τ’ άλλα ζηιή' 
μαια έπεςήιει νά τόν εύχαριστη πάνιοτε. Ούδέποτε δέ είχβ διανοηθή 
καν νά τον θίξη ή νά τον δυσιιρεστήση.

Τότε λοιπον όιατί παρυ.εΐςο είσι απότομα μ’ ενα τόσον άγενές 
γράμμα ; Ούοέν έξ όλων αύτών ήδύνατο να έξηγήση.

Ή  Μάσιγκα είόε τήν τιιραχήν του καί ά>ήσύ<ησε.
— Φάνη, σ έτάραξε πολύ αύιό τό γράμμα, είπε.

, Ναί, άγάπη μου, μ έπείραξε πολύ γιατί τίποτε άλλο δίν μέ πει
ράζει τοσο όσον ή άχαρισιία. Νά φαίνεσαι καλός σ’ έναν άνθρωπο, 
για ναρχεται στό τέλος να σέ βρίζο, αύιό υπερβάλει τα όρια.

— Γιατί; Τί συμβ itvet, &ν δέν είμαι αδιάκριτη ;
— Συμβαίνει τό έξή ;:
Καί άντί άλλη; απα.τη.εωςτής έδιάβασε τό γράμμα τοΰ Δραλλινοΰ. 

II ώς το βρίσκεις αυιο; τήν ήρώιησεν όταν έτελείωσε τήν άνά- 
γνωσιν.

— 'Ανεξή/ητον ! άπήντηηβν ή Μάσιγκα ή όποία είς τό άκουσμα 
τοΰ όνόαατος τού ΙΙλάιωνος είχεν ώχριασει καίούεή μέ τήν σειράν της.

Αλλ ό Φάνης όέν έπρόφΟαοε ν* άντιληφιίή τήν ταραχήν της. 
Νεος κτί'πος είς τήν πόρταν, νέα εΐιοδος τοϋ κληιήρος, νέον γράμμα 
δι αυοόν. Τό άπεσφραγισε κι’ έόιαβαοε :

«Κύριε, „
«Σάς χαρίζω καί_τίς τριάντα χιλιάδες σας καί τήν θέσιν πού ίχω 

στην Τραπεζά σας. Εχω τήν ίϋέιιν διι αξίζω κάτι περισσότερο άπ' 
ολα αύτά. Μ αφήνιις έ.αένα, νά ίδοϋμβ αν μπορή; ν' άφήσ^ς καί τό 
π^ιδί σου. Τήν_ήμεραν τών γάμων σου θά έχης νά έχλείης μεταξύ 
αυιού και τής αιλη̂ ,· σέ προειδοποιώ όιά να μή σοΰ έλθμ άξαφνα.

«λ λ ·  * . Α ί ϊ α *υ Φανης ε/ινε κατακοκκινος από τήν άγα^άκτησιν.
— Για δές θράσος 1 έψιθύρισε.

, „Καί ε'ι= άγωνιωδώς ερωτηματικά βλέμματα τής Μάσιγκας, άφη
γήθη ολι,ν την αλήθειαν.

2 έ θεωρώ άπό τώρα γυναίκα μου καί δέν μπορώ νά σοΰ κρύψω 
τίποτε, είπε και τής βξέΰεσεν ολον τό Ιστορικόν τών σχέσβών του
μέ τήν Λελαν.
, , Η Μασιγκα τόν ήκοιε τρομαγμένη· τό σχάνδαλον τήν έφόβιζβ' εν 
ακόμη εμπόδιον είς τον γάμον των.
, , Αλλά μήν άνησυχή;, προσέθεσεν ό Φάνης δταν έτελείωσβ τήν 
αφηγησιν του. Ολ αύτα είνε απειλαί διά νά μ' έκφοβίση, νά μ" έκ- 
βιασμ, ένώ πραγματικώς δεν μπορεί νά μοϋ κάμη τίποτε. Κατά κα
νένα τρόπον δεν μπορεί ν άποδείξη ότι ό πατέρας τοϋ παιδιού της 
είμαι έγω.

, Ναί, άλλά είνβ σωστό, είνβ ηθικόν νά τήν άφησες ; έρώτησεν ή 
Μασιγκα υπακούουσα εις τήν φωνήν τής συνειδήσεως ιη;.

— Δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν ήϋικήν τό ζήτημά αύτό. Όλοι 
οι νέοι ε̂χουν μαιτρέσσβς· έγώ είχα αύιήν, όπως ήμποροΰσε νά τήν 
εχι) κι ε/ας άλλος. Αλλοίμονον άν ένας τέτοιος όεσμός έδημιουργοΰσε 
υποχρεώσει;. II υποχρεωσίς μου ήταν έφ’ όσον έβλεπόμβθα νά τήν 
συνιηρώ, καί ως πρός αυτό δέν είνε δυνατόν νά εχy παράπονα, διότι 
ουόέ.τοιε τής άρνήΟηκα τίποτε* όσο γιά τό παιδί της, μόνος μου 
προσεφέρθην νά τής δώοω τριάντα χιλιάδες δράχμές, ποσόν ποϋ είνε 
οχι αρκετόν αλλά ύπερβολικον. Δέν τής έδέχθη. τόσο τό χειρότερο 
γι αυτήν, αργόιερα θά μίτανοήοη πικρώ;. Άλλ’ αύιό δέν μ’ άπα- 
σχολεϊ τοσο, οσο τό γράμμα τού Δραλλινοΰ. Είνε φανερόν ότι αύτά τά 
δυο γραμματα δέν είνε άσχετα, καί έκεϊ/ο πού μυρίζοααι είνε ότι αύτή 
η διαβολεμένη γυναίκα τοΰ έβαλε κάποια ίντριγκα.

Τά λόγια αυτά τοΰ Φάνη είχον δώσει τόν μίτον τοΰ μυστηρίου είς 
την Μάσιγκαν, η όποία δέν έβράδυνε νά έννοήση τά πάντα. Καί όταν 
ή αλήθεια ερανερώθη είς τήν σκέψιν τη;, άνετρίχιαίε σύσσωαος, κα
τέστη πελιδνή.

Μάσιγκα, είπεν ό Φάνης ό ότοίος άντελήφθη τήν ταραχήν της, 
κατι κρύβεται εί; αύςήν τήν ύπόθεσιν, κάτι πού άφορά κυρίως έσένα. 
ΙΙες μου σ εξορκιζω ύπάρχει τίποτβ μεταξύ σοΰ καί τοΰ Δραλλινοΰ ;

— Τίποτε, άπήντησεν ή Μάσιγκα άνατείνουσα υπερήφανος τήν κε
φαλήν κι’ εςοιμη ν’ άποκρούση τήν υπόνοιαν ή όποία διήρχβτο άπό 
τήν σκέψιν τοϋ Φάνη, Τίποτε άλλο έκτός μιάς φιλία:, μιάς οΐκειότη- 
τος ή οποία είχε δημιουργηθΐ), άφότου ό Πλάτων ήταν είς τήν υπη
ρεσίαν τοΰ πατέρα μου. Τόν συμπαθούσα αύίόν τόν νέον, διότι ήτο 
φιλόπονος καί αίσθαντικός.

— Τίποτβ άλλο;
— Τίποιε άπολύτως έκ μέρους μου. 'Από μέρους του πιθανόν, δέν 

είμαι βέβαια γιατί ποτέ δεν μοΰ είπε τίποτε, πιθανόν-νά ύπήρχε κάτι 
σοβαρωτερον από φιλίαν, πιθανόν νά μ’ άγαποΰσβ, άλλ' αύτό δέν άφορά 
εμενα.

Φυσικά... Αλλά μήτως^τοΰ έδωχες ποτέ καμμίαν έλπίδα ;
”  *rat£ καμμ'-αν, διότι οΰιε μοΰ παρεσχέΟη άλλως τε ή εύκαιρία. 

Ποτέ οέν ανο ,̂ε τό βτομα του νά μοΰ είπ^ τίποτβ.
— Μήπως άπέβλεπε είς γάμον;
— Πολύ πιθανόν κι* αύτό.

Ιοΰ εδωκες ποτέ νά φαντασθ  ̂ δτι θά έδεχόσουν αν σοΰ ixaue 
καμμίαν προτασιν ; Γ

— Κατά βάθο; δέν ήξευρα τι θά έκανα, άν θά έδεχόμουν τήν πρό- 
τασιν του η ο/ι, διότι σοΰ επαναλαμβάνω τόν νέον αύιόν τόν έκτι- 
μοϋσα, αλλά ouce αύτός μοΰ έκαμε ποιέ νΰξιν προτάσβως, οΰιε έγώ 
τόν αφησα νά φαντασθη τίποτε...

Ή  Μάσιγκα ώμιλούσε μέ όλην τήν συνήθη είλικρίνβιαν καί τόλμην 
της και ό Φανης ήτο πβπ3ΐσμένος ότι τοΰ έλβγε τήν άλήθειαν.

(ΆΜβλονθβί)

»  Φ  H I P * Ύ

Τήν «παρών έβδομάν», δπως θά έλεγεν ό 
ότρηρός κ. Άγκαθάγγελος, δέν προφ3άνω νά 
διαβάζω έργα έπιτυχημένα. Εγκρίνω λοιπόν 
στήν άράδα καί ποΰ θά μπο€ν δλα αύιά ένας 
Θεός τό ξέρει’ προβλέπω ότι σιό τέλοο θ’ άρ- 
«αχθοϋμε μολλιά μέ μαλλιά μέ τόν Αρχιερ
γάτην γιά νά χωρέσονν όλα.

Όπλιζόμενος όθεν μέ όλην τήν άπαραίιη 
τον γενναιότητα 8/κρίνω : Κ. Παπαπαναγιώ- 
του «Ήθελα» (συνχόμευμένον) Νίκου Γ. Κα- 
ρελλά «Γέλοιο· Κλάμμα», Κίμωνος Άνθοΰ 
«’Ανάπαυσις> (εύχαρισιώ' τό πεζόν δέν θά ήτο 
καλόν), δίδος Εύσταθίας Τζώνη «Πικρά Δά
κρυα» (εύχαριστώ), X. Μαρκέιου «Τραγούδι 
τής Βάρκας», Β. Κώστογλου »Ξεγέλασμ«», 
Μάρκου Πρίνιεζη «Σέ μιά δασκάλα», δίδος 
Ανθής Φιλλύρα «Ψεύτρα ’Αγάπη», Α. Φ Π. 
«Δημιουργία» (σκέψεις δέν πολυδημοοιεύω),
Γ. Έλάτη «Νύχτες» (άν μετά τήν διόρθιοοίν 
σας είνβ καλή).

Θά ένέκρινά καί τά σατυρικά τών κ. κ ‘I 
Σταύρου καί Ν. Σ'ηκοΰ αν ήταν πιό ζουμερά 
στήν έννοια — ’Επ’ οΰδενί λόγφ θά ένε'κρινα 
τό «Φ.λημα» τοΰ κ Δ. Λάμψα διότι είνε άντι- 
γραφή. Περιμένω νά μοϋ στείλετε καλλίτερα 
έργα σας κ. κ Ριρή Τυπαλδ., Γ. Κασόλ , Κ 
Δεστούν,, Γ . Σιλιβες·δ., Ί.Σπηλιαδ., [I Φίλιε, 
(άν δεν σάς έκαμα καθόλου λόγον, θά πή ότι 
δέν έλήφθησαν). Τιιξ Ζαβερδ διά νά τα εγ
κρίνω. Προοπαίΐήιτε τά έργα σας νά έχουν λο
γικόν εΙρμόν, ή κεντρική ίδέα νά έξ<=.λίσοε;αι 
φυσικά, νά μήν άνακαιεύετε πολλάς καί άλλη- 
λοσυγκρόυομένας ένιοίοο, νά έ*φράζετε σα
φώς καί συγκεκριμ μ«ι ως ό,τι θέλετε νά πήτε 
καί νά προσέχετε είς τό μέτρον τοϋ σχί/ου̂ καί 
τήν ομοιοκαταληξίαν.— Διήγημά σος δέν έλα
βα καθόλου, οΰιε καί έ·<προθέσμω:._ δίς Δο- 
μνίκη Ζαδέ Βεβαίως έκείνοο πού έθιξε οάο 
καί τήν φίλην σας διά τών «’Ιδιαιτέρων* καί 
ψευδωνύιιω: μάλιστα, εί ε τό όλιγώτερον αγε
νής. Έ ,ώ  δέν παρακολουθώ τά «’Ιδιαίτερα»· 
είνε δουλειά τοΰ λογιστηρίου, άλλ’ οΰ ε̂ καί 
τό λογιστήριον ήδύνστο νά ΰποπ- ευΰ ΰ άπό τά 
συγνεκομμένα ονόματα δχι ό κύριος αυτός 
έσκόπει νά θίξη δύο άπό τός προσφιλεσιέρας 
άναγνωατρίας τής «Σφαίρας».— Μβτά χαράς 
σάς έπαναβλέπω κ. Μιμή. ’Επειδή τά περί 
ακρίβειας πολλούς γράφοντας έχουν απασχο
λήσει, θά δημοσιεύσω μόνον τό 2ον τετράπιι- 
χο ν — Νά μην είνβ μεγάλο μόνον κ. Inconnu. 
— Εύχαριστώ πολύ κ. Μ. Άβη>έλλη· είς τό 
σηιιερΐνόν δηοοσιεύονται" περί τοΰ Γ3νναιΜ'ου 
κοί τής άστυνομίας τών ηθών ώα.ίλησαν ήδη 
οί Άγκαθάγγελος, Μητρούσης κοί Βλάμης.— 
Μέ άναγκάζεχβ κ. κ. Ί .  Χ.̂  καί Θεμ. Tc νά 
λάβω Ινα γει ικόν μέτρον : είς όποιον μαζί μέ 
τά έργα του δέν μοϋ στελλει καί ιό πραγμα
τικόν όνομά του—άνεξαρ.ήτως αν τά εργα του 
ύπογράφη μέ ψενδωνυμον—όέν θ α-αντώ κα
θόλου — Είνε με άλα ούτά πού μοΰ σ είλαχε 
κ. κ. Ί  Αργυρίου, Άργ. Άσ έρη καί ’Αετι- 
δεν (sic). -  'Αφιερώσεις.φι?.οοοφικάς σκέψεις, 
βιλουέχτες νποχειμενικέ:, μεταφράοεις καί 
άιέκδοχα δέν δημοσιεύω, κ. κ. ΓΙ Γλεζ Λι
μοκοντόρε Χαλκ , Π. Μπεφάν̂ , Ν . Στικέ, Τ. 
Ξεών. καί Σ. Σωχηρχ.
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‘Ανταλλάσσω ίρω χιχ»; έπιστολάς μέ δεσποινίδας· 
Ιΐροτιμώνται * ϊ τοο 13ολου, Λαρίσσης. Πειραιώς, 
’Αθηνών χβΐ Πατρων, Διεύβυνσις Κόχης Β ερειώ  p . r. 
Β4λον. (

—  Ώ οα ία  μου συνεπιβάτις μέ > τα μαΰρα γ·οαλι4 
Νέον Φάληρο/ Τρίτην δίχεσ8ε_ ανταλλαγήν C. Ρ . ; 
Γ ιώ ργος Σπηλιωτόπουλος ρ. Γ. Ενταύθα.

— Δεσποινίς μί τα κόκκινα καί τό χρυσό σειρητι 
εί« τά μαλλιά’ ίνβυμεΓσβε συνάντησή μας είς Ζάπ- 
πίΐον προπαοελβοϋβαν Παρασκευήν; εύρίσχ-μαι τ.ρο- 
σωρινώς ε ς Πάτρας. Γνωοτοποιήίατέ μου διεύθυνσιν 
σας. Φ. p . X. Πάτρας. , .

—  Τ ή  φιλτάτϊ) Ευαγγελία Βαμου Χ ανια . Ελαβον 
εύχαριστώ" μετά έγκαταστασίν σας, αναμ.ένω. «Μα
ραμμένο Τριαντάφυλλο».

—  Άνταλλάσσω μέ δεσποινίδας Ά 8ηνβν Πειραιώς 
έπιστο)άς xa'i C. ρ· Διεύθυνσις μου «Χρυσό Γαλίνι» 
ΓραφεΓα Περιοδικού «Σφαίρας®. ^

Γ ιά  νά δέσω τές αίματοστάζουσες πληγές μου 
δέχομαι άνταλλαγήν C. ρ . και επιστολών μέ δεσποι
νίδας χα\ κυρίας μορφωμένας. Γράψατ* «Ρεβιου) 
Ά χήρ» ρ· Γ. Αθήνας. > ,

—  Δίς Β . Ν . Θεσ)νίχην. Κάθησε xaVa μην πείρα
ζες τήν έλπίδα, άφησέ την νά έλπίζη επι σε- Βέρθα.

—  ψ ηφ ίία τ* όλοι τήν Έδελβάίς. Κ-
—  Άντα/.λάσσω C- ρ . χα'ι έπιστολάς μόνον μέ δε

σποινίδας. Γράψατε Νικόλαον Σουρην ρ . Γ. Αθήνας.
—  Γραμματοσυλλέχται. Π ω λώ , αγοράζω κα: άν* 

ταλλάίσω έλληνιχά χαΐ ξένα γραμματόσημα, τι,ααί

σιιγχαταβατιχαί. Γράψατε Δήμητ. Χαρ. Κοχχαλιάρην
Κυπαρισσίαν.

—  Έχδυόμένος ε/ζ τόν ίλιγγον της Αθήναίχης 
ζωής, άνταλλάσσω C. ρ μέ δεσποινίδας. Γράψατε’ 
«Νεφεληγερέτην» ρ. Γ· Θεσσαλονίκην.

— «Άπηλπισμένην ΰπαρξιν» Αϊγιον. Παρ δλας 
τάς περιφρονήσεις, επιμένω. Μή με απελπίζετε αλλα 
γράψα~έ μοι* αναμένω. Αίγειρα «Λανθος Δουξ». ^

—  Σπεύσατε κορίτσια, σπεύσατε! Ανταλλασσώ ε-
ρωτικάς έπιστολάς, C. ρ. Σπεύσατε γιατί θα χάσετε! 
«Σκόρπιός», ΓραφεΓα «Σφαίρας».  ̂ ,

—  Γραμματοσυλλέκται! Πωλ,ώ γραμματόσημα εις 
συμφερούσας τιμάς. ΓΙ. Κουζουτζογλου, Μυτιληνν^ν,

Α .  Ε  F *  A  A  Α  . . .
χειμώνα «Κατεψυγμένη Παζ'.μαδοχλέφχρα»

—  ’Ανταλλάχτριαι χαι άνταλλάχται τοΰ "Απελπι
σμένου νέου χαι ύπάρξεω:. Μετα λύπης σας λεγω ότ  ̂
πρό ήμερών άπεβίωσεν ουτος. Κατα παραγγελίαν του 
θανόντος φίλου μου σα: γράφω. Αίγιευς».

—  Άνταλλάσσω C. ρ. μετά δεσποινίδων παντα
χόθεν. «Τό δνθος τοϋ Μ *:ου» ρ. Τ. Καχοσάλεσι 
Α ττικής. -  ̂  ̂ , .

—  «Νεαρόν Σιδηροδρομικόν». Μη περιμενης να 
σοϋ στείλη φωτογραφίαν ή «Τρελλή Μοδιστρουλα». 
«Ά τθός». _______

Παντού δπου κΓ αν ζήτησα, παντού αποτυχία’
Δεν θά βρεΟή και γιά έμέ στόν κόσμ αυτόν καμμία ; 
Τ ή  μοναξιά, τήν ξενιτειά τοϋ βίου μου νά γιάνη.
Τές ώρες τές μονότονες /ιά λίγο νά γλύκαν») ;
Σέ οποία πόρτα χτύπησα δέν βρήκα, παρα μονον, 
Μέσα σ' αύτή νά κατοική, κρυφίως πως, τόν δόλον.
Και τώρα τές ελπίδες μου πρόςσέ/α «ΣφαΓρα»στρεφω, 
ΜΙσως μέσ' στό σαλόνι σου χά όνειρα που τρέφω, 
Γενοϋν πραγματικότητες, ισως βρεθή καμμια, 
Νάνοιώθη πώς, αί δυό καρδιές μπορούν να γίνουν μία.

Τάχ,τάκ, κτυπώ μ ’εύγένεια στής «Σφαίρας» τό σαλόνι, 
στήν υστερνή τήν πόρτ’ αυτή έστριψα τό τιμόνι. 
Έμπροοός- 'Ιδού εισέρχομαι" οποία 'πό σας θέληση, 
"Ενα φτωχό στόν έρωτα άς σπευση να λεηση». 

Γράψατε’ «Ε Π Α ΙΤ Η Ν » , ΓραφεΓα «Σφαίρας».

  Σέ κάποιαν χαΟηαερινήν συνταξειδιοίτισσά μου.
Άφοΰ δέν ίννοιΓιε νά ομιλήσετε, απευθύνατε μου του
λάχιστον μίαν έπιστολήν μέ τήν διεύθυνσιν σας. « Ρ ι
χάρδος Φαντόρ», ΓραφεΓα «Σφοάρας». Περιμένω.

Ι Μ . Σ  Κόρη άπό τό μαγευτικό νησάκι τοΰ Ιο- I 
νίου! Έπήλθε τε)εία σύγχυσις είς άλληλογραφίαν,

I άποστείλατενέαν διεύθυνσιν Κ .24  Γραφ.«Σφαίρας».

— 'Ανταλλάσσω έπιστολάς με νεας 16 12̂  ετών,
χαΐ μέ νεαράς χήρας πανταχόθεν. Γραψατε Τζιαφερ- Γα- 
γιάρ p. X. Άϊδίνιον Μ. Ά σίας

— Άνταλλάσσω έπιστολάς με νέους χαι νεας. Σχο- 
πός φιλία χαι γνωριμία. Δέχομαι και C .  ρ  1 ράψατς. 
«Έρυτευμένην Μούσαν» ρ .^ τ . Λεβαοειαν.^

  ,2 1  Β  Φ », Γιατί δέν απαντήσατε στό τελευταΓο
μου; Μήπως δέν τά έλ άβατε; _ _ , ,ν“  .

— Δεσποινίς Βασιλειάδου. Ευχαριστώ ά>λά δέν δέ- 
νοααι τήν ά'ληλογραφίαν σου « Άεροπτηνοσυλλήπτης»
' Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Έ Σ  Σ Υ Λ Λ Ο ΓΟ Σ  «Ν ΕΑ  Γ Ε Ν Ε Α » 
έν ΙΙειραιεΓ. Δήλωσις Ή  προθεσμία τοΰ Ι ί ’ Διηγη- 
αατικοΰ Δ αγωνισμοϋ, παρατείνεται μέχρι τέλους. Αύ· 
γούστου Ι^δε φυλ, «Σφαίρας» 7 4 )  Ιο  Διοικ. Συμ- 
βούλιον. ι , ,

  ΑίΡποινίδες «λτ, άνταλλάσσω C. ρ  και ερωτι-
κάς έπιστολάς πανταχόθεν, ή βραδύνουσα θά μετανοήσ») 
άπαντώ ταχέως. Γραψατε «Μαΰρον ’Εωσφόρον» Ναυ
τοφυλακή Ναυστάθμου.

—  Μαΰρε Σατανα και Πειρατά Ά β άνης’ δέχεσθε 
συνεργασίαν μου; «Μαΰρος Εωσφόρος^.  ̂ ^

— Κ Μεταζα Δριμήτισα τών όρέων και μοναχή 
Παναγίας Πορταρίτισας διατι δέν άπαντατε; «Μαΰρος
Σατανας». , ,

  Κηοιισσωχόν πόλεμον είς του; ανταλλα-
κτας καί άνταλλακτρίας πού δέν ιιοϋ έγ̂ αχμαν 
«Πειραιή; Άβάνης», Διοίκηοις Ναυτοφι λακής 
Ναύσταθμον.

— Ανταλλάσσω c  p. και ε.τισ-ολας μ? δε
σποινίδας κάτω χών 20 έιών. Προτ μών αι 
’Αθηνών, ΙΙειραιώς. Κεφαλληνίας, Ιθάκης. 
Γράψατε»· «Ανθηρά Νεότη;», Ναυτοφυλακήν, 
Ν ύσχαΟιιον

— ΚΛΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΑΙ, ΚΑΡΤΟΣΥΛΛΕ- 
ΚΤΡΙ Ί  ! Σάς έκηρύξαμεν α ιεί 'ακιον πόλε
μον, ιΐΤιχιζοντε: άπ > σήιιεοον τήν δημοσίευσιν 
ΜΑΥΡΟΥ ΠίΝΑΚΟΣ. "Ωστε προσέχετε είς 
τό μέ/λον. «Άγγελος τής ’Λγίπη;» «Μαύρος 
Σατανάς» Μ αΰρος j ιίναξ : «Μόρτικη Έαπο- 
ρίνα», Γοαφεϊα «Σφαίρας», ένιαΰθα.  ̂«Τι,ελ- 
λή Μοδιστρουλα», p. r. ενταύθα. «Θνήσκουσα 
Νεόιηο, ’Λλικαριασσού 17. ’Λθήιαι Οί συιι- 
μαχοι : «Άγγελος τής Άγάπης»! «Μα>'ρος Σα
τανάς».
Α ι *  Τ  o r »  Π ο λ β μ ι ς τ λ ι

—  Θέλοντας τής μονότονες στιγμές τής ζω/ς^ τοΟ 
μετώπου νά ξεχνώ, άνταλλασσιο C. p. [Αε απαξαπαν- 
-.Xi- ΰ ρ ο τιμ ώ  καλλονας· ψευδώνυμα αποκλείονται.

Γράψατε Βάσιον Μοσχολιόν Λόχον Σκαπανέων Στρα
τιάς Θράκης Τ. Τ 9 0 1 . ( „

—  Δεσποινίδες, ανακουφίσατε μιά^ πονεμίνη υπαρξι 
εύρισχρμένη είς μέτωπον Θράκης αλληλογραφουσαι. 
«Ρόδινον Λυκαυγές» ΓραφεΓα 14ου Συνταγματος Π ε
ζικού Τ . Τ . 9 2 5 . —

— Δεκανεύς καταπονεμένος, αλληλογραφεί με δεσποι
νίδας διά νά τοΰ φύγη τό μεράκι που εχει* Γράψατε 
Ε . Β . έκπαιδευτιχόν ουλαμόν λοχιών Τ α χ . Τομ .^902.

—  Μέ τάς δημοσιευθείσας καλλονάς δέχομαι αλλη
λογραφίαν. Άπαντ/σατε’ ύπολοχαγον Κ.Α· Ιον ταγμα 
Μηχανικού, Τ .Τ . 92 4

—  Άνταλλάσσω C. ρ . και έπιστολάς φιλοσοφικας 
μό'/ον αέ μικράς δεσποινίδας. Ψευδώνυμα αποκλείον
ται. Ιωάννης Σιδέρης 3 Ιον Σύνταγμα, I Πολυβολαρ
χία, Τ . Τ . 9 2 3 . ,

—  Λέλαν Βασιλείου, έστειλα* αναμένω. Αθανάσιε 
Γιανναχόπουλε, ίιατ'; τοιαύτην περιφρονηβι*; «Παιδί 
Μετώπου».

—  Ά.θυπολοχαγός ύπηοετών έν τώ  εν Μετωπ<;> 
εύρισκομένω 7co ΐίεζικω  Συνταγματι αιτεΓ αλληλο- 
γοαφίαν μετά δεσποινίδων αξιοΐίμων οίκογενειών. 
Σκοπός τής άλληγραφίας του ή απαλλαγή τύψεων έκ

’ τής μονοτόνου και δαρυαλγους ζωής του. *1 ευδώνυμα 
άποκλείονται. Ποοτίμώνται έξ Αθηνών, εξαιρετικώς 
Ηρακλείου, Κοήτης'. «Ραϊσμένη καρδιά», Άνθυπο- 
λο/αγός 7ου Πεζικού Συν)τος, ίου λόχου Τ. Τ . 9 0 7 .

—  Νεαρός μορφωμένος οπλίτης Μετώπου Μικρας 
’Ασίας χάριν άνακουφίσεως. αιτεΓ αλληλογραφίαν μετα 
δεσποινίδων Αθηνών, Πειραιώς, Σμύρνης, ΙΙατρών 
και Αίγιου. Σύστασις επιστολών* « Αγριολουλουοον 
Μετώπου» Μικοόν ΈπιτελεΓον 7ου Π εζ. Συντάγμα
τος, Τ . Τ . 9 0 7 .  ̂ ,

— Άνταλλάσσω έπιστολάς με δεσποινιοας άπασης 
τής Ελλάδος, προτιμώνται Αι/φ'-σσι-;, Λαμίας. Τ' ρά
ψατε «Μαίανδρον» 4ον Σύνταγμα Πεζικού, 1ης Με
ραρχίας Τ . Τ . 9 0 8 . - (

— Ό μ ά ς τεσσάρων συντρόφων μάχης σταματησασα 
οπως άναπαυθή κατόπιν τής χαταδιοίξεως τών Κεμαλι- 
χών και θέλουσα όπως ανακούφιση την μονοτονον εις 
τά χαρακοίματα ζωήν, ζητεΓ αλληλογραφίαν μετα αι
σθηματικών δεσποινίδων Άθηνων, Κων)πολεως, Tla — 
τρων και Μυτιλήνης. Αποκλείονται αί Παξιμαδοκλέ- 
φτρες- Γράψατε «Καταδιώκται τοΰ Κεμαλ» Ιον ΙΙεζ . 
Συν)γμα Μικρόν ΈπιτελεΓον Τ . Τ  9 0 7 .

I 5 Τ ? Ι> Γ Ο ΙΚ Ε Η ΐα ^ _ [
■Ε κά στη  α ΐτη π ις  Γ ά μ ο υ  έκ  50 λ έ ξ ε ω ν - π μ α τ α ι  δρ  ft. 

Α Ι έ π ί  π λ έ ο ν  λ έ ξ ε ι :  Υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι π ρ ό ; 20 λ ε π τ ά  ίκ ά - 
ο χ η . Α επ χ ο μ έρ εια ι έδ ιιμ ο α ιεΰ ΰ η σ α ν  ε ί ς  χ ό  74ον φ υ λ λ ο ν  
χ ή ς  « Σ φ α ίρ α ς»  σ ε λ ΐς  8 η .

Σοβαρός κύρίΓ.ς 30  έτών μέ αρκετήν περιουσίαν, 
δρτι λαβών τό διαζύγιον του, έπιθυμ«Γ νά νυμφευθή 
μετά νεαρας χήρας διαθετούσης ανο) τών 15 χιλιάδων 
δραχ. ώ ς προΓκαν. Γράψατε Χρτ. Β λ . ρ . Γ. Ενταύθα.

—  Δύο νεαροί άξιωματικο'ι (ύπολοχαγός ^χαι ανθυ- 
πολοχαγός) κουρασμένοι άπό τή μοναξιά τοϋ μετώπου 
ζητούμε'^ ϊιάλυσιν τής μονοτονίας τής ,ζωης. δι' αλ
ληλογραφίας αποβλεπουσης αποκαταστασιν μονον μετα 
δεσποινίδων 1(ϊ— 20  ετων, Σμύρνης, Αθηνών, Ηρα. 
κλείου, Γαλαξειδίου. Λ αμία;, Χανιών και ΚωνΙπό- 
λεως Γράψατε’ «Δύο τεχνικούς Πεζοπόρους» Α’ Τ ά γ
μα Μηχανικού Τ . Τ· 9 2 4 . . . .  ,

—  ’ Ανταλλάσσω ^πιστολάς και C. ρ. με δεσποινι· 
δας. Σκοπός ό γάμος· άπαντώ άμέσως'. «Αηδόνι Β ο ι
ωτίας» ρ· Γ. Λεβάίειαν.

—  Κορίτσια Αθηνών, Βολου, Θεσ)νίκης, κσι Σερ
ρών. Δέχομαι έπιστολάς μετά φωτογραφιών. Σχοπός

,ο γάμος. Τ ή  έχλ.εχτή μου άποστείλω φωτογραφίαν 
μου, τάς λοιπάς έπιστρέψω.Μ.ΓρΓφον p r .  Θεσ)νιχην.

—  Νέος 27 έτΐιν ζητεί χόρην είς γάμον. Προτιμών- 
ται καλλοναί ’Αθηνών Πειραιώς. Ό  γάμος δύναται 
νά τελεσθή και άμέσως ή και άργότερον ύπόσχομαι 
άκραν εχεμύθειαν. Γ  ράψανε Κον Ποΰλον Γεωργοπου- 
) ον διά Ν· Κατραούραν. Φιλοποίμενο; 10 Νέα Αγορά 
Άθήναι   t

Ό  Ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοϋ προσώπου, άνώμοΛα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας,̂  παλαιάς 
ούλάς χοιραδων, τραυμάτων εύλογίας ή 
ένκαυμάιων, κηλίδας έφηλίδας, έξανθήματα 
ιήν {>περτρίχωσιν ταχέως καί ριζικδς άνευ 
καταστροφής τού δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τρι/όπτωσιν, πιχυρίασιν, φαλόκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώααλα οχήματα τού σώματος, 
ατροφίας ή ίπϊρτροφίας ώμου, όσφύος. 
στήθους, άκυυ̂ ν, παχυσαρκίαν γενικήν η 
χοπικήν. Αύξησις τοΰ αναστήματος καί 
πλασιικότης σώματος. Θεραπεία λευκάν- 
σευ>ς τού δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόμης καί σώματος. ‘Επι
σκέψεις 10 12 καί 5 6 .

'Οδός Έρμοΰ Φωκίωνος 6 .

— Ε ί :  πυκνοτυπωμένον τόμον εξΛδόθησαν 
έν Άλεξανδρείχί 12 διηγήματα τού κ. I. Γκίκα 
ύπό τόν νενικόν τίτλον «Δροσιές και δανρυα».

—Έξεδόθησαν τά «Τραγούδια τοϋ Βλάμη» 
είς γ' Ικδοσιν. Βιβλιοπωλτΐον Βασιλείου, 
Σταδίου 45. Δρ. 2.



Ε Υ Θ Υ Μ Α  - Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α - Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

*  R B a^ K 'A · ^
Π ^ / Α Η Τ Ρ οΥ Σ Η ;

Περδίκω μ* π'λί μ* 
Ού λνκονς στ’ν άναμπα- 
μπσΰλα χέριχι, π’ νά οί 
φάη ytax.be λύκους νά σί 
φάγ>, ούρή οίακαφλιώρα, 
γιά δαύτου κί τώρα μί 
τ ’ν άνακατουσοvca  τ' 
πουλιέμ’ βρήκαν τ’νίψ- 
κιοία νά ξιτρυπώα’νι 
ούλ’ οί μπαγαπουντα- 
ρέοι, γιά νά λησιέψ’νι 
μαθές τοΰν νο'σμάκι ot 
ερίφη^ις! Τοΰν άναθ'· 
μδσι, ούρή άφαλονκου- 

μίν* xc ν μακορίχ’ τού Βουρουιωφ—ιιακαρόνια 
οτ’ν ·ψ'χ·»( χ —όπ' ίλιεΐ πώς βρήκι Ινα γιατρι
κό ιό ξαιανειών’ τ'ς άνθρώπ’ κί νά φκιάν* τ’ς 
^εςόνι’ παλλ’ιαίάκια xi t ’c γρηέί κουπιλλού- 
δια; Ξιρ’ς τϊ ?}ανι σχιύ Παρίσ; Ξ'.',έ?ασι νιά 
yiQOWxcutfρ' απ’ ήθιλι νά ξαναγέν* νειά ή 
*α·ψορή Υ’ά να γεφχή τ'ς γλνκις τ’ κόσιι’. τ’ς 
πή(<ι οΰλον τ ’ς τ· ύ κουμπίδιμα κι* άπέδου 
jiuv κι’ οΐ αλλ’! Τώρα βήκι σιοϋ *λαρί ενος 
άλλοι ς οκιιλχσονβιονμήχαι ονς, άουσ.χοιοκΛς 
αύιίνους χιλινοχφάοττ, άπ’ τ< ύν λέν Στάϊνα/ 
κί λιέει τα ΪΓ ια τον ο’χουρεμμέν'. Αΰχίνους 
λΐί'ει δέ θά μας άφήν’ ουλόηλα νά γερνάμι. 
ΟυΑοι οάν άρόζ’νι στά είκοσ’πέντι χρουνάκια 
θα σκαλών'μι άδικεϊ κί δέ θά τού κουνδαι 
,-ιάσσου -.ιά τά χριγιάιτα. Γιά τ’ς γ’ναϊκις, 
λιέει, Λέν ί χ '  πέοαο* τού γιατρικό χ*, γιατί 
οί γ’νοΐκις μαθέ; εχ'νι άπαχές τ’ς τούν τρόπου 
νά στρουγγιλουκάιίουντι στά είκουα’π^ντι κι’ 
άπέ οΰδι μί τού τοεγγέλ* δέν χ’ς ξικου>λάς 
άπέκι. Σάν καλιώρα ή άφιντιά σ’ άπ' άφόν- 
τις σί προυτουγνώρ’σα—π' νά μήν έσουνα οΰ 
μαύρους—δέ λιές νά μιγαλώ\]ς μάΐιδι ονα νρό- 
νου, άλλιά μπιλιάβρ’ σ', ίφταμηνίτ'κου τ* δι 
αόλ'. Ίγώ λιέου πώς κί πότι νά γιράης νά 
πδί κατ* άν μ' νά σί ξιφουρτουθώ άπ’ τ' ράχι 
μ’ κί ού μώρρ’ξις άγκονρα οτά κουο'ίτέντι σάν 
αειθαλές δενχρου κί ειτι τοΰ Βονρουνώφ «χ’ς 
άνάγκ’, tin  τού Σ-.όϊναχ, εϊ:ι διάοχλους τού 
παπ’λάκι ο’.

Τί τά θέλ’ς τί τά γνοέβ’ς όμονς κακά εΐνι 
[ τά ψέμμαχα κι’ άσκημα χά γιράμματα. Όσου 
εΐνι τσελικουμέ'ους άκόμα οΰ ά«θρωπουι:,κάτ' 
παει κι’ έ'ρχιχι' μ’ άμα πάρ’ τ’ν κάτου βόλχα 
κι’ άρχινίσ’ χά μαζέβ' γοάμμαια γιά τούν άλ- 

| λου κόσμοι·,βάλτουν σιού μούοκιου κι’ώρα τ’ 
καλή. Οΰειδι γιά ζήχου δέν άξίζ'!

Ταΰια κί μέΆν, γειά σ’ κι' άντίου μ' 
Μ ή τ ρ ο υ ς  Κ ο υ ρ ’ν ό γ α λ ο υ ς

S E N M  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ρ Υ Σ Ρ Ι Γ
Γραμμ ένο γιά τή γιορτή τοϋ Λολυχλανοχον 

θ ε ιο ν  μου Ή λ ία .
[Μ έ κρίνους χα: μέ γιασεμιά τον τάφο  σου 6* ράνω 
[χοΰ μια παράχλησι τρανή, Bits μου, Θ* σοΰ χάμω.
Ι Και Θά σοϋ πώ να σηχωίιί,ς στό  σπήτι γιά νά παμε 
I γ ια τ 'έχ ε ι ; σήμερα γιορτή χΓ δλοι σε καρτερανε !...

I Νά σοί είποϋν προσμένοντες μέ πόνο χαι μέ λύπη 
[γ ια τ- άργησες; Τ ί έγεινες ; Μαϋρο γιατ' eiv'"r* σπίτι; 
ι Λεν έχεις σήμερα γκορτή όπως χαϊ τ ' άλλα χρόνια 
Ι πού γιόρταζες χι' έοέχεσο ευχές νά ζής αιώνια !·..

[Ξύπνησε πιά προσμένουνε! Δέν φεύγω οήχω πάμε 
άχ I δέν ξυπνάνε ο! νεχροι χι’ ουτε γιορτ’ άγροιχανε 

[άλλά στής γης τή σκοτεινιά χεΓ «ού γιά πάντ' άραζουν 
| θρήνους μονάχα δέχονται μ ’ αύτβυ; έχει γιορτάζουν !... 
| Κυπαρισσία, Ιούλιος. Ματίνα. Β ενετσανοπούλου  

Σ· Σ . Τ ο  εις τό προηγούμενον φύλλον δημοσιευΟεν 
I χοίημα ύπό τόν τίτλον «Τά χρόνια μας» ήτο τής ίε- 
I σποινίοος Μ. Βενετσανοπού'ου, άλ/.ά λόγω μιας β/.ά- 
1 βλάβης τοϋ πιεστηρίου ο;ν διεχρίνετο.

«•I ΤΑ ΨΕΥΔΏΝΥΜΑ ΤΟΥ 1 9 2 0  -;*=■
( Έ κ ά σ τ ι ι  έ γ κ ρ ιο ις  ΐ) ά ν α ν έ ω σ ις  δ ιά  τ ό  11120 δρ α χ μ ή  

μ ία . Ο Ι έγ χ ρ ιν υ ν τ ε ς  ψ ευδ ώ ν υ μ α  π ρ έ π ε ι  να μ α ς  γ ρ ά 
φ ο υ ν  τ ό  ό ν ο μ α  κ α ί χ ή ν  δ ιε ύ θ υ ν σ ιν  τ ω ν .)

«Αηδόνι Βοιυ'ΧΪαί» ‘Χρυσό Γαλόνι» «Ρβ- 
I βιούλ Άβ^έλ» «Νεφελη/ει ειης» «ΞανθόςΔοΰξ» 
«Σκόρπιός» «Α1γιεύς» «Ξενίχεμμένο πουλί» 

ί «’Λιθή Φιλλΰρα» «Ραϊσμένη Καρδιά» «Άγρι-
I ο λούλουδο τοϋ μετώπου» «Μαίανορος® «Έπαί- 
I χης»«Σβνσμένο Άοιέρι»«’£ρο)χευμένηΜοϋσα» 

«Καταδιώκχαι χοϋ Κεμάλ».

Η Τ Ι Χ Ο Ι  T g y
£ ή γ ο ν ν  ό μ ιλ ία ι fitt x a p p o i J

Τοΰ καύιοιν χήο ζεσθό: 
ώσπεοεί φασολάς 
κωφοβραζόντος 
κάιιοϋ τοϋ άτυχες 
ίν  χφ ί5ρώς 
κολυμ βώνδος, 
τό όποιον 
άνάγκςι έμβανίων 
πρός άναψΰξασθαι 
τό έααπτού κορμίον.
"V πεισέφρυιον γο?¥ 
έν τφ τραιιίφ 
πεπιεζοιιέ’ ου έν συνοοθι- 
καί οπρωξι ί̂ιο  ̂
πιρός κάθοδον έν Ζιζιφπχ 
καί ποίησιν λουτρέα 
κοινώς λουτράο -- f-V 1 . C&-Χ-1OKBQ *  ̂ V^v

μοί εκβήκεν ή πιτέα—χυδαϊστί πιτιά.
Καί γάρ ΰπάγας είς ttic έιιβανιέρσς 
κεκατειλημμένοι ήν άιτοΐάπαν αί κομβί’ αι

άπό πέοας εως πέρας 
καί σναμένων ΰπό τόν φλέγον ήλιον 
ζήθι, μέλανέ μοι, νά φάγΐ)ς τρεφΰλλιον, 
τό ότοίον
μεταμβαίνεις ιίνεπ μαλλία καί ξεγυρισμένος 
καί έπιστρέπχεις μαλλιαρός καί μετάγενείιον.

Ό  ’Ayna&AyyeXoq

Σ Τ Α  Λ Ο Υ Τ Ρ Α
’Ανάλαφρες καί πεταχτές ή κοπελούδες 
—γιά ίί>έ„ τες δλο γέλ·α καί χαρά,— 
τρέχουν πειοϋν σην πεχαλονδες 
στά δροσερά λουχρά.
Έκεΐ στής θάλασσας τ' ολόδροσο νεράκι 
γυρεύουν νάβρουν χή δροσιά, 
γιά νά δρο ’«ί ιουν χ’ά 'αμ*νο τους κορμάκι, 
άπό χοΰ ήλιου χή φωχιά.
Κι’ένφ αέ χάρι μέσ’σχή θάλαίσα πηδάνε 
καί τ’ όφρισμένα κύματα χχυποΰν 
τών νέων ή καρδιές γοργο,/τυπανε 
βουβοί κυχχάζουν καί περνούν...

Διον. Κ .  Zotvvίδης

(  •g t i J K E . ' & t A X f H M A T A .  ^
Ί .  Μορένο. Κοντεύε.ε να μω ja*8C6 ιόν ά- 

τυ/,ή Άγκυθάγγελον καί τήν άχυχεσιέραν Γα- 
ρε^οΓ'λαν.—Μαίανδρον. Σάς ένεγράψοιμεν άπό 
τον 77όν άριθμόν, λογ)σμΟς έν τάξει μέ πλεό
νασμα δύο δραχμών.—Δ. Ζορμ. ’Κλήφιίη άργά 
θί» δημυσιευθώ στό ερχόμενον. — Καχαδικ. Ίπ - 
«05ην. Δεν έΛ,ήφΟη χό άντίτιμον. Στοιχίζει 
δρχ. 3.10 —ΆίιαλΛάκχου-:. Το αταλέν στοι
χίζει δρ. 5 2J υπολείπονται δρ. 2.70 κιί θά 
δημοσιευ&ώ μόνον μέ τά όρχικά.—Επαίτην. 
Δι εμού ό ‘Αρχισυντάκτης σά. εύχαρισιεΐ' ΰπό- 
λιιιχον δρ 2 . —Ρ ΙΙε ίρίτην.ΈνεκρίΟηάλλά όέν 
έδηίΐοοίίύθη -  Μελαγχολικόν Ίππόχην Έ|ό- 
φλησις έλήφθη Ι,ΰχαριοχονμεν.—Γ Βαϊνόν. 
ΦυλΚο. έστάλησαν. Σά; είδοποιήσαμεν είς τό 
ΰπ’ άριθ. 77 φύλλον —Ε. ΜιχαηΑίδην. Γίνε
ται μία τοιαύιη σκέψις δι’ άρνόχερα. —Κ.Χα- 
τζηλάμπρου. ΆνανειυΟις έλήφθη.—Λ. ΠυΛαρ. 
Δεν πχαιομβ  ̂ ήμ*·Χς αφού δέν έζητήσαιε την 
άνανέοιοιν. Έγκρίναχε άλλο.—Άπ. X. Διονυ
σίου. Σάς εύ/,αρισχοΰμεν.— Σχεφ. Άνασχασ. 
Τα δημοσιευθενία οχοιχίζουν δρ. 4 40, έπο- 
μέναις χα- υπόλοιπα δέν επαρκούν δι' άλίην 
δημοσίευοιν.— Ροιμαντικόν. Φύλλον έσχάλη. 
Σιε/.λοντοι τακχικι.— Τα|. Ζιβέρδαν. Ένε- 
γροφητε. Τα χαριόσημα πού έσιειλατε, δεν 
Ιοχύουνπρό, έ|αρ,ύρωοΐ'·.—Δ. Ιΐ ιμπαναν Βρύ- 
ουΛλα. Τό οταλεν δέν έδημοσιεύθη διόιι τό 
■ψειιδώνυμον πού έσχείλαχε είνε έγκεκριμμένον 
Εΐι' όνόμαιι ά\λου. Α. Άλεξα«δοόπυυλον. 
Φρονιίσαεβ ΰμεΐς διά τήν άποοτυλην τής ώ- 
( αίας τι ΰ τόπου σος.—Δ. Μπιρμπάκον. Σάς 
εύχαριοτούμεν. Κάλλιονάργά παρα ποτέ.—Κ. 
Α. Όνομαστικώς ήχο αδύνατος ή δημοσίευσις 
Οι’ οικογενειακούς λογους. Θ. Τοαρκαρελλί- 
δην. Δραχ μαί 9' ήτο δύοκολον γιά να χό βρήχε; 
— Μαϋρον ‘Εωσφόρον καί Μαϋρον Σαιανάν. 
Μόνον πέ.χβ δρχ. έλήρθησαν, διά τό υπόλοι
πον έχρεώϋηχε. —«Κρυφόν Πόνον». Είς τό 
προ σεχεί.

ΈΛηφθηοαν at συνδρομαί τών κ. κ. Ε. Άν- 
δρονλιδάκη, Μ. Παρασκάίη, Δή ίου Βαβιλείου 
II. Χατζή, Ί .  Κοντονάση, Δ. Ψ.ιρρά.

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
πωλείται είς τά Γοαφεϊα μας άντί δραχ. 12.
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^  Δ Ο Υ Λ Ι Κ Α
Ή  καρδιά ιιου περιβόλι έ/ει γίχει. ρέ Μιί·=· 

νιώ φιλοπρόοδη,
μππκτσές μέ πέντ* αηδόνια, 'Τ
κι* όποιΟΓ—ΐ® ! - σέ καχαραοχρ 
νάν τοΰ κοποϋν τά χρόνια, 

νιατί είσαι οηΐοκέ)ενθη 0rto'co).a τά δουλικά 
κι’ έσύ καί δέοείι: νά ηενοιι)άρης τής δου
λειές «ου τρία κι’ ε'να-|ιη· ιέμαι καλά ; ‘Ε-'ώ, 
οέ. σταυοοπανανιά, άπό άνέκαθεο εΤχα άτιδιά- 
ζονσα συμπάθεια στά δουλικά καί ππντοτρς 
τού: ίδινα ενα χέοι γιά ΰπεστήριξι-νιά νά |έ- 
otic. Γιατί εΤ :τε όλες ψυχινάρεΓ, οέ εγγενές 
θή>εα. καϊ ΐέρενε. νά iv r iu f jre  tovc άνθρώ- 
touc σας. Γ«ά τοΰτο πολύ φγαριστύθηνα σάν 
ειιαθα πώς υποβάλατε αιτήματα καί κόντρα 
οίτήματα βχ' ά<τ*ντικά σας πεοί αΰίησις μι
στό γιά όλο τό ε̂ οδό one κι’ εξοίίο ΐφτά βο
λές τή βδομάδα—άαή ; Έλ^υτεοία στό μικρό 
λαό δέ είπε ό Οΰιλσωνας ; Βίρατε τους λοι
πόν τονς καιάδεςτοΰί κεοράλαιους μέ/οι τελευ
ταία ούοανίδοι- καί νά ιιΰ cac ννοιά:γι δράμι 
γιά τά παρεπό ιενα έγώ είμαι έΚώ ! Μονάχα 
σ’ ένα νετάλαιο δέν τά κανονίσατε πο1ξ-φί£, 
ρέ ώ ήγιι.ένεί. ’Ήπρεπε νά πί^ε σ 1:’ άιτβντικά 
nnc νά σάς άφήνουνε νά μπάζετε τά τεννάκια 
nnc μ̂ σ’ τήν κο.ιζίνα μέ όλο τό έλεύΓερο. 
vR-rti, θά μποοού.ια·,ιε νά σα; νπεβτηοίϊουιι* 
κι’ έιιεΐς ναλλίτεοα, γιατί—βάλε αβ νοΰ σου— 
άν *οθη. όντες είμαι γιο μές τήν κουζίνα, 
τ’ άφβντινό σου νά σοΰ 
κάνη κααιιιά έιτιπίε-·
\'η, θΛ έπεβαίνιο Ιγώ 
νάν τον έξηγάιο Γιατί, 
οέ κύριος, ααλλο'ινεις τό 
τϊιέοι ιιου; Έ  ; Άλέ- 
βουζάν άπό δώ χάμω νά 
μή σέ τααλακώσω !

Κι’ όντες, θελήση ή 
κεοά νά σέ βρίΐη άμάν !- 
τότε γΤ ε πού θάν τά κά
νω οΟλα ποασινάδα-σοΰ 
κο^εντιάζω ώ ιορφα;

Α Π Α Ρ Α Ι Χ Η Χ 0 8  Δ Η Δ » ε ΐ ί 5
Έ η ειδ ή , δεδομένης τής άχ ατοσ  ααίας, ή 

ircoia ίπ ικ ρ α τ ε ι είς τ ό ταχνδρομεΐον, χά&ε 
παράλειψ ις ή ασάφ εια  π ερ ί τήν διεύθυνσιν  
ίπ ιφ έρ ε ι κα&νστέρησιν Μ α ί Ενίοτε παραπλά-  
νησιν τής επιστολής, τιαραχαλοϋνται Ητχως 
τον λοιπού πάντες  ο ί  άναγνώσται ο ί  άλληλο- 
γραφοΰντες δ ι* ο ίον δή κοτε ζήτημα σχετικώ ς  
μ ε τό π ερ ιοδ ικόν  ν' α π ευ θ ύ νου ν  τας έπ ισ το 
λάς όνομαστικώ ς π ρός  τόν κ. ‘Αντ. Μ. Συρΐ- 
γον Δ ιευθυντήν π ερ ιοδ ικού  * Σ φ α ίρα» ‘Α θή 
νας. ( Έ κ  τφϋ Λ ογιστηρίου)

V A S C O S
ΕΙς τό ίοτορικόν Δαδί τής Λοκρίδος μία 

Οεμνή εορτή ελαβε χώραν πρό ή ιερών, εορτή 
ά^ελφώσεως δύο έκ τών καλλιτέρ uv τής πό
λε»); οικογενειών, χούς νεαρούς βλασχούς τών 
οποίων ήνωοε τό μυστήριον τοϋ γάμου. Έν 
τφ ιιέσω τών γενκών εύχών τών πολυαρίθ
μων qiiuov καί προσκεκλημένων ηϋλο^ήθησαν 
οί γάμοι τοϋ σεμνοΰ καί εΰϋπολήπιου νέου κ. 
Άχιλλέω; Κ ;υρ;πη μετά τή; θελκτική; νέας 
Άφρο5ίχης Κολτσίνου, παρανύμφου παρισχα- 
μίνου τοϋ κ. Ινωιστ. Ν. Ίωάννου, πολ μα- 
χανκοϋ τής Έιαιρείας ΣΙ1ΑΠ. Μετ > τήν τέ- 
λεσιν τοΰ μυσ:ηρίου, όλοιοί προοκικλη>ενοι 
•μεχυξύ χών όποίων ό έκεΐ παραθεριζων οίκο- 
γ^vtιaκώς νομάρχης κ. Τσιχσίλιας, ό γραμ- 
μαχεύ, τής άσιυνομίας Ιΐύργου κ. Ή . Άνα- 
γνωσχόποολος με^ά τών δίδων έξαδέλφων του, 
οί κ. κ. Λέρα*:, Μαργιόλος, Κολτοϊνος, Τρά
κας, Δ . Οικονόμου, αδελφοί ’Αθανασίου καί 
Γ. Κουρέπη, Τσίφτης, Ζήρος, Κουρεμιενος 
κλπ., εξβδραμον it .  τήν Ιίχορικήν μονήν τής 
ΙΙαναγίυς χής ΔαδιώΓΐσσας, ΰπό τά νψικορμα 
ίεν κ α  χή; όποιας πσρειέθη με/αλοπςεπέστα· 
τον καί πλουοιοπάρο/ον γε· μα, ψυχη τοϋ 
ό.ιοίου ΰκήρξεν ό ύρ^ανώοας ού·:ό κ. Λεωνί
δας Κουρέπης, διευθυντής τής μεγάλης έπι- 
χειρήσιως χού δάοοί'ς Καπέλλη Μέ τους όβε- 
λίας καί τόν καμπανίτην τό γεύμα προσέλαβε 
μορψήν άληθοϋς οίκογενειαχή; διασκείάσεως 
ήχις θα μείν  ̂ άληαμόνηχος είς πάντι ς τούς 
μετασχόντας αύ:ής. Μεχά τήν φωτογράφησίν 
των έν καλλιτεχνικφ συμπλέγματι οΐ .τροσκε- 
κλημμένοι έπανήλθον είς τό Λαδί, γενόμενοι 
δεκτοί ύπό τών παρθένων τής πόλ,εως, έν χφ 
μέοορ χών όποίων ή νύμφη κατέχει τά σκή
πτρα τή; εΰμορφιας καί τής χάριτος.
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